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Ze sekcí

Finanční správa

odpor ohledně opětovného proplácení prvních tří dnů nemocenské,
není řešením vybírání dovolené
na dobu nemoci ani přecházení

Společné jednání členů orgánů odborových organizací sdružených
v PV Sekce finanční správy OSSOO se konala ve čtvrtek dne 4. února v Domě odborových svazů v Praze.
dula poděkoval za práci funkPrvní část konference patřila
cionářů v základních odborových
vystoupení hostů, když se z účasti
organizacích, ocenil širší význam
na konferenci omluvil kvůli cestě
kolektivní dohody vyššího stupně
do Paříže místopředseda vlády a
pro státní službu, když například
ministr financí Andrej Babiš,
pět dnů indispozičního volna je innásledné diskusi a zodpovězení
spirativní i pro jeho zavedení v jidotazů.
ných resortech. Odbory naráží na
Předseda ČMKOS Josef Stře-

nemoci, které má nepříznivé
důsledky na zdravotní stav obyvatelstva zejména při epidemiích.
Odbory mají zájem na stanovení
rozumné hranice odchodů do důchodu a na výši důchodů, které zabezpečí slušný život ve stáří.
Odbory chtějí, aby bylo opět zavedeno progresivní zdanění. V době
ekonomického růstu odmítají handrkování o 3% růst mezd a žádají

Pozvali jsme
pana náměstka
Postráneckého
k další diskuzi,
a to tentokrát ve
chvíli,
kdy
máme již několik
měsíců

zkušeností s aplikací služebního
zákona. Jak nejspíš všichní víte,
ne vše je v zákoně jasné a ne vše
dobře v praxi funguje, a to i přes
vydávaná stanoviska a metodické
pokyny sekce pro státní službu.
Je tedy, myslíme, vhodná chvíle
na to sejít se, vyměnit si některé
zkušenosti, a to jak navzájem, tak
zejména s náměstkem ministra
vnitra pro státní službu. Rádi bychom, aby během diskuze mohly
být řešeny jak aktuální otázky
(zejména v souvislosti se služebním hodnocením), tak i případné
podněty do budoucna, pro novelu
služebního zákona, která dříve

Úřad práce ČR - kolektivní
vyjednávání
v nových podmínkách

Odpovídá předseda Podnikového výboru odborových organizací při ÚP ČR Mgr. Jan
Dudek.
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http://statorg.cmkos.cz

https://www.facebook.com/osstatorg
Případným autorům
příspěvků do našeho
časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,
pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.

10%. Nedůstojná je tzv. pracující
chudoba, kdy zaměstnanci plně
zaměstnaní mají nárok na sociální
dávky. Odbory využijí období
před parlamentními volbami k tlaku na prosazení svých požadavků.
Generální ředitel Finanční
správy ČR Ing. Martin Janeček
v úvodu vystoupení ocenil spolupráci s odbory ve finanční správě.
Úlohu odborů vnímá coby prvek
společenské stability. Finanční
správa vykazuje rostoucí výkon
díky vzrůstající kvalitě své činnosti. Vyšší výběr daní o 25 mld korun
v roce 2015 než v roce 2014 je jen
o 9 – 10 mld korun vyšší díky růstu ekonomiky. Ředitel Janeček
připomněl, že od jara 2014 se díky
práci Daňové Kobry podařilo
zachránit rozpočtu České republiky částku 4,1 miliardy korun.
Ministerstvo financí má zájem na
přijetí nového zákona o dani z příjmu s cílem mj. odstranit tzv. švarcsystém. Po zavedení služebního
zákona začíná být problém získat
nové zaměstnance.
Náměstkyně ministra financí
pro daně a cla JUDr. Alena Shillerová, Ph. D., která je ve funkci od
Pokračování na straně 2

Diskuze s náměstkem ministra vnitra pro státní službu
RNDr. Josefem Postráneckým

UPOZORNĚNÍ
Svazová rodinná rekreace - rekreační středisko Sporthotel Kácov
- u tohoto střediska se ruší nabízený turnus od 20. 8. – 27. 8. 2016,
zbývající 4 turnusy zůstávají a jejich lůžková kapacita byla
o zrušená lůžka navýšena.
Vladimíra Řehořová

nebo později bude
muset přijít.
Těšíme se tedy
na setkání s vámi a
na nepochybně plodnou diskuzi.
Tentokrát otevíráme možnost zaslat otázky i mailem předem, a
velice uvítáme, pokud této
možnosti využijete, a my se tak
budeme moci na diskuzi o to lépe
připravit. Registraci účastníků i
dotazy předem uvítáme na adrese
ossoo@mladiodborari.cz.
Za výbor MlO OS SOO
Šárka Homfray

Pozvánka na straně 5
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nancům. V budoucnu by mělo dojít ke změně odměňování v době
do složení úřednické zkoušky, kdy
nyní je přiznán pouze 1. stupeň
platového tarifu. K právní a jiné
pomoci zaměstnancům, kterým
byla způsobena újma pro plnění
nebo v souvislosti s plněním jejich
služebních úkolů, sdělil, že problém bude řešen v legislativě.

praktickou aplikací. Na konci roku
2014 byl jmenován nový generální ředitel Ing. Janeček, který až
v roce 2015 uplatňoval avizované
změny v organizaci, členění a
prioritách činnosti a cílů FS.
Minulá konference usnesením zavázala výbor pokračovat v jednáních o platech a služebním zákonu. O všech jednáních byli a
jsou odboráři a zaměstnanci průběžně informováni na odborových
stránkách intranetu. Kolektivní
dohoda vyššího stupně s pěti dny

Diskuse po vystoupení hostů se
věnovala problému nesplnění
požadavků na vzdělání zejména
u dlouholetých zaměstnanců, kteří
nemohli přejít do státní služby a
pracovní poměr jim skončí v polovině příštího roku, slučování
územních pracovišť, problému s náborem nových zaměstnanců s ohledem na přiznaný plat do vykonání úřednické zkoušky. Ředitelka personální sekce Generálního
finančního ředitelství Ing. Lada
Taxová, MBA k nárokům na
vzdělání uvedla, že je jednoznačný
požadavek Evropské komise na
odpovídající vzdělání zaměstnanců státní služby a mladší zaměstnanci s ambicemi na kariérní
růst si budou muset zvyšovat
vzdělání. Diskuse a dotazy se
věnovaly také formálním záležitostem v souvislosti se služebním
zákonem či nedobrému obrazu finanční správy ve veřejnosti, byť
nedošlo nikdy k tak velkým problémům ve finanční správě jako tomu bylo např. v minulosti u úřadů
práce.
Další část konference po odchodu hostů z ministerstva financí, generálního ředitelství a ředitelů krajských finančních úřadů patřila zprávě o činnosti podnikového výboru
za rok 2015, kterou přednesl předseda PV sekce FS OSSOO Ing.
Vojtěch Rosenberger. Rok 2015
byl pro odbory ve finanční správě
náročný, FS se ještě stále vyrovnávala s reorganizací z roku 2013 a
nově pak se zavedením zákona
o státní službě. Podnikový výbor
sledoval a připomínkoval zákon
o státní službě, jeho prováděcí
předpisy, metodiky a zvláště jeho

zdravotní indispozice a pracovními a životními výročími z prostředků na platy se stala podkladem k dalšímu vyjednávání v rámci finanční správy. Problémem je
stárnutí členské základy, ale na
druhé straně jsou ve finanční
správě i mladí odboráři. I když zaměstnavatel s odbory vyjednává
relativně uspokojivě a bere argumenty odborů vážně, není dobré,
že členové OSSOO spolu s členy
dalších dvou odborových svazů
jsou jen menšinou zaměstnanců finanční správy. Práci ztěžuje i fakt,
že ne vždy tyto tři odborové organizace vystupují jednotně. Sekce
je aktivní v rámci odborového
svazu a přenáší své požadavky na
vládní či parlamentní úroveň. PV
sekce na svých třech řádných
zasedáních, třech mimořádných
jednáních s ministrem Babišem,
během dvou účastí na semináři
s řediteli FÚ, třech samostatných
jednáních se zaměstnavatelem a
s kolegy od ASO a OSZFS řešil
především platy a odměňování,
zachování zaměstnanosti, kolektivní vyjednávání a přechod podle
služebního zákona do služebního
poměru. PV v roce 2015 zorganizoval dvě setkání předsedy
ČMKOS Josefa Středuly s odbory
a zástupci zaměstnavatele. Úspěchem završujícím práci je podniková kolektivní dohoda kolektivní smlouva a zásady FKSP
pro rok 2016 a příspěvek na stravenky z provozních výdajů v hodnotě 36,- Kč pro rok 2016.
S informací o činnosti OSSOO
vystoupil předseda OS Bc. Pavel
Bednář. Odborový svaz má zastoupení v pracovní skupině k pří-

Finanční správa

Pokračování ze strany 1

1. 1. 2016, ale ve finanční správě
pracuje v různých vedoucích pozicích od roku 1991, ocenila
zlepšený výběr daní, který není
způsoben jen růstem ekonomiky.
K přijetí nového zákona o dani
z příjmu sdělila, že to nebude
v tomto volebním období, a jeho

Generální ředitel Finanční
správy ČR Ing. Martin Janeček

potřebnost odůvodnila také
velkým „zaplevelením“ zákona
nejrůznějšími výjimkami. Hovořila dále mj. o významu elektronické evidence tržeb.
Náměstek ministra vnitra pro
státní službu RNDr. Josef Postránecký ocenil význam kolektivní
dohody vyššího stupně pro státní
službu. Sjednotila se tak řada základních pracovních a sociálních
podmínek zaměstnanců státní
služby, např. služební volno v trvání pěti dnů v průběhu kalendářního roku ze zdravotních důvodů bez povinnosti předložit
doklad o neschopnosti výkonu
služby, či odměny k životním a
pracovním výročím, když dosud
byla rozdílná praxe. K připravovanému novému systému odměňování od 1. 1. 2017 zdůraznil,
že v odborné skupině jsou též zástupci odborů. Nový systém má
ocenit kvalitu práce, nadtarifní
složky mají být flexibilnější a
odměňování má být vstřícnější
k nově nastupujícím zaměst-
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Náměstkyně ministra financí
pro daně a cla JUDr. Alena
Shillerová, Ph. D.

Náměstek ministra vnitra pro
státní službu RNDr. Josef
Postránecký

pravě nového systému odměňování pro zaměstnance státu ve
služebním poměru. Odbory odmítají ponížení seniority v odměňování, zvláštní tabulku pro ministerstva a až 200% navýšení tarifů
pro významně uznávané odborníky. Odbory podporují změnu
ohledně odměňování nových zaměstnanců státní služby do doby
vykonání úřednické zkoušky. Je
zásluhou odborů návrat, byť ve
dvou krocích, k původnímu přídělu do FKSP. Zásluhou odborů
byly vloni navýšeny tarify přes
původní odpor ministerstva financí. Předseda Bednář připomněl
i nejednoduchá jednání ohledně
vyšší kolektivní dohody.
1. místopředseda JUDr. Rudolf Pospíšil hovořil k častým
dotazům ohledně zákona o státní
službě a vyšší kolektivní dohody,
které se týkají čerpání zdravotního
volna či odměn k jubileím a apeloval na rozumnost v čerpání zdravotního volna podle kolektivní dohody s ohledem na potřeby zaměstnavatele.
Během konference, které se
z 68 pozvaných delegátů z 28 základních organizací účastnilo 54
delegátů z 24 ZO, byla podepsána
kolektivní dohoda a kolektivní
smlouva pro finanční správu. -dě-

Úřad práce ČR - kolektivní vyjednávání v nových podmínkách

Odpovídá předseda Podnikového výboru odborových organizací při ÚP ČR Mgr. Jan Dudek.
Jak proběhlo
zavedení služebního zákona v rezortu
z pohledu zaměstnanců?
V rámci našeho
úřadu se služební zákon týká 9423 zaměstnanců, to je 90 % zaměstnanců.
996 zaměstnanců pak zůstává
v pracovním poměru podle zákoníku práce. Představení byli
převedeni do státní služby v měsíci červenci, ostatní zaměstnanci, kvůli prodlevě ve jmenování
vedoucího služebního úřadu,
postupně počátkem prosince
loňského roku a menší část zaměstnanců pak v lednu nového
roku. Do státní služby, až na
zanedbatelné množství zaměstnanců, kteří plánovali v brzké
době odejít např. do starobního
důchodu, přešli všichni zaměstnanci, jejichž pozice se staly služebními. Úřad práce nemá problémy s neplněním kvalifikace
u zaměstnanců, což je mimo jiné
dáno vznikem úřadu po roce
1989 a také personální politikou,
která vždy cílila na kvalifikované zaměstnance. Podle mého
názoru je nezbytně nutné, aby
tato norma v krátké době doznala změn, její obsluha je administrativně náročná, s čímž asi
zákonodárce nepočítal. Je třeba
zjednodušit personální práce s tím
spojené. Zákon v praxi omezuje
výkon určitých občanských práv
představených i na té nejnižší
úrovni, a s tím nemohu souhlasit. Podle tohoto výkladu nemůže být ani ve výboru organizace
v politické straně ani na tom
nejnižším článku. Cože tam asi
tak může jako státní úředník
ovlivnit… Tento zákon nic za to
zaměstnancům nenabízí, avšak
omezuje…
Zákon o státní službě a přechod zaměstnanců do služebního poměru znamená pro
odbory při služebních úřadech
nově vyjednávat pro dvě skupiny zaměstnanců, v pracovním a služebním poměru. Do
takového vyjednávání vstoupili již i odboráři z Úřadu
práce ČR?
Podnikový výbor připravil
návrhy kolektivní dohody i
kolektivní smlouvy a 15. ledna
je předal zaměstnavateli s tím,
že jsme počítali s ukončením
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kolektivního vyjednávání maximálně do poloviny února. Tento
předpoklad byl naplněn. Vyjednávání bylo úspěšně ukončeno
k 31. 1. 2016 podpisem obou
smluvních stran. Nyní máme dva
kvalitní dokumenty, které částečné rozšiřují principy i kolektivní dohody vyššího stupně.
Obě skupiny zaměstnanců mají
srovnatelné benefity. V žádném
případě nevznikla skupina zaměstnanců prvé nebo druhé kategorie. To se týká jak pěti dnů
tzv. zdravotního volna, tak odměn k výročím. I další benefity,
příspěvek na stravování, kulturu,
sport atd. budou shodné. V souladu s § 13 vyhlášky o FKSP
jsme dosáhli i příspěvku na činnost odborů v rámci jejich zákonného oprávnění dle příslušných předpisů. Podobně garantuje jak kolektivní dohoda, tak i
smlouva, uvolňování interních
lektorů k výuce a přednášce,
která je v rámci vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR hojně využí-

vána ku prospěchu obou stran.
Tím dochází i k úspoře finančních prostředků ve vzdělávacím procesu. Co se týče rozpočtu FKSP, ten se v současné
době ve vazbě na státní rozpočet
připravuje.
A co trápí odboráře ve vašem
úřadu?
Z mého úhlu pohledu, malý
počet odborářů. Je nás cca 800 a
zaměstnanců ÚP ČR téměř 11
tisíc. To chceme změnit. Pravda
je, že za rok 2015 členská základna zvýšila o cca 100 členů.
Hovoříme s „pamětníky – zakladateli“, ale také s mladými. I
těch přibývá. Rádi bychom, aby
zaměstnanci pochopili, že mohou být strůjci svých přání i
v pracovní době. Celé řadě lidí
odbory nic neříkají. A přitom se
vezou ve vlaku, který pro ně dojednal jízdu z bodu A do bodu B
ve stejném komfortu jako pro
členy odborů. Chce to v tomto
smyslu trochu sebereflexe a nebát se. Někdy se setkávám s ma-

Ze sekcí
Veřejná správa

nažery a mám pocit, jako kdyby
slovo odborář znamenalo nějakou infekční chorobu. Jako
odborář má zaměstnanec širší
možnosti k vyjádření, tak to
prostě je. A myslím si, že normální je být odborářem, pokud
jsem zaměstnanec a ne podnikatel. Podívejte se na NHL –
hráčská asociace, je někde silnější odborová organizace?
Máme 27 základních organizací,
ale přitom až 240 kontaktních
pracovišť úřadu. To je složité na
manažerské řízení, nota bene,
když ani jeden z funkcionářů
není uvolněn. Snažíme se do
výborů základních organizací
získávat funkcionáře z nejrůznějších míst, zejména odlehlejších, aby tak byl zajištěn osobní
kontakt do co nejvíce pracovišť.
K informování zaměstnanců,
které zajišťují odbory, máme emailová spojení se všemi zaměstnanci. Kromě získání
dalších odborářů bychom rádi
dosáhli i ještě intenzivnější a
hlubší spolupráce se zaměstnavatelem.
-dě-


Čtěte

Sdělení o poskytování
příspěvků na svazovou
rodinnou rekreaci v roce 2016

V úterý 16. února se v Praze sešlo vedení Sekce veřejné správy OSSOO.
Předseda OS Bc. Pavel Bednář informoval o přípravě nového odměňování pro pracovníky státní služby
s tím, že eventuální nové pojetí seniority či zavedení obdoby bývalých
smluvních platů může mít negativní
dopad i na odměňování zaměstnanců
v režimu zákoníku práce ve veřejné
správě. Odbory svým zapojením do
práce skupiny připravující nový systém chtějí pozitivně ovlivnit jeho
podobu. Připomněl význam dopadu
vyššího kolektivního vyjednávání
pro státní službu na kolektivní vyjednávání vůbec. Informoval o jednání
odborových svazů rozpočtové a
příspěvkové sféry. Tyto svazy budou
společně prosazovat navýšení
prostředků na platy pro rok 2017
s tím, aby maximum prostředků bylo
promítnuto do navýšení tarifů. Náš
odborový svaz bude nadále prosazovat 25% navýšení tarifů pro státní
službu. Obnoveny jsou kontakty s odborovými kolegy ze Slovenska na

úrovni vedení OSSOO a SLOVES.
Připravuje se školení hospodářů ZO
v regionech.
Předsedkyně sekce Ing. Alena Gaňová informovala, že podle dostupných informací proběhlo navýšení
tarifních platů v pořádku. Místopředseda Mgr. Karel Mach informoval o stavu projednávání zákona
o obecní policii a záměru oslovit
všechny zákonodárce s požadavky
odborů ohledně zákona.
Přítomní diskutovali o dlouhodobém záměru kolektivně vyjednávat
pro zaměstnance územních samosprávných celků na vyšší úrovni.
Diskuse se z odborného hlediska
zúčastnili také 1. místopředseda OS
JUDr. Rudolf Pospíšil a specialista
OS na kolektivní vyjednávání Mgr.
Arnošt Odvalil. Vedení sekce rozhodlo, že jarní zasedání výboru sekce ve
dnech 26. – 28. května se bude konat
v Penzionu H Jáchymov v Západočeském kraji.
-dě-

Na základě rozhodnutí předsednictva VOS ze dne 22. 10.
2015, které bylo vzato na vědomí Výborem Oborového svazu
státních orgánů a organizací, nebudou poskytovány peněžité dotace pro členy OS a jejich rodinné příslušníky ve smyslu Statutu
podpůrného a sociálního fondu
Odborového svazu státních orgánů a organizací. Členům OS,
kteří si objednají rekreaci v objektech svazové rekreace, bude
poskytnuta zvýhodněná cena
poukazů pro všechny účastníky
svazové rodinné rekreace.
Speciální zvýhodnění bude
poskytnuto objednateli rekreace,
který je členem Odborového svazu státních orgánů a organizací,
ve výši 20 % z ceny poukazu za
ubytování pro všechny účastníky pobytu. Tato sleva se týká
pouze rekreačního objektu Smrk
v Lázních Libverda, který je ve
spoluvlastnictví Odborového svazu státních orgánů a organizací a
odborové organizace Ministerstva financí ČR.
Vladimíra Řehořová

Novým ústředním ředitelem ČSSZ je Jiří Biskup

Řízení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) převzal Jiří
Biskup. Nový ústřední ředitel vzešel z výběrového řízení, které
proběhlo na základě zákona o státní službě.
Jiří Biskup chce podle svých slov především nadále posilovat reputaci ČSSZ mezi občany jako spolehlivého, efektivního a klientsky orientovaného úřadu, který dokáže ve prospěch klientů maximálně
využívat nejen výhody moderních informačních a komunikačních
technologií ale i vysokou odbornost a dlouholeté zkušenosti většiny
zaměstnanců.
„Chci se důsledně zaměřit především na včasné a bezchybné
rozhodování o dávkách sociálního pojištění a prohloubit spolupráci
zejména v rámci resortu práce a sociálních věcí,“ uvedl Jiří Biskup.
Jiří Biskup má dlouholeté zkušenosti s agendou ČSSZ, podílel na
strategických a koncepčních dokumentech z titulu pracovníka
nadřízeného orgánu, resp. vrchního ředitele na MPSV, kterému byla
činnost ČSSZ podřízena.
Podle ustanovení uvedených v § 186 odst. 4 zákona č. 234/2014
Sb., o státní službě, se vyhlásila všechna první výběrová řízení na obsazení služebních míst vedoucích služebních úřadů. V souladu s tímto ustanovením bylo oznámením náměstka ministra vnitra pro státní
službu vyhlášeno dne 13. října 2015 výběrové řízení na služební
místo vedoucí/ho služebního úřadu – ústřední/ho ředitelku/e České
správy sociálního zabezpečení.
Do výběrového řízení se přihlásili tři žadatelé, kteří všichni pracovali v rezortu MPSV. Všichni tři žadatelé splnili zákonné náležitosti
podle zákona o státní službě. Byli proto všichni následně pozváni
k osobnímu pohovoru u čtyřčlenné komise složené ze zástupců ministerstva.
http://www.mpsv.cz/cs/24039

PŘEČETLI JSME

Nadávky a výhrůžky jsou na denním pořádku.
Pocit smysluplnosti z práce dodává poděkování
od klientů
Praha 29. 1. 2016
Nad nadávkami a vulgaritami,
potřebnou dobu pojištění pro
které někdy slyší od svých kliennárok na důchod a žádost mu
tů nebo čtou v jejich dopisech,
musela být zamítnuta. Nevybízůstává pracovníkům České
ravým osočováním dávají kliensprávy sociálního zabezpečení
ti také mnohdy najevo nespoko(ČSSZ) často rozum stát. Lidé
jenost s některými zákonnými
jim spílají např. za to, že jim
ustanoveními, které musí pranebyla přiznána dávka, na ktecovníci respektovat a dodržovat.
rou nesplnili zákonné podmínky,
Výjimkou není ani to, že požakvůli tomu, že musí předložit
davek na předložení potřebných
potřebné doklady nebo proto, že
dokladů někteří klienti označují
jim zvýšení důchodu provedené
za „byrokracii“, „buzeraci“ nebo
v souladu se zákonem připadá
dokonce „šikanu“.
nízké. Naopak vždy potěší slova
V šoku zůstala třeba pracovpoděkování či děkovný dopis za
nice oddělení výplat důchodů
vyřízení záležitosti, za vstřícný
nad tímto sdělením klientky, výpřístup a pochopení, za ochotu a
běr citace: „To svět neviděl, co
empatii.
vy jste za s****, zdechnete a už
„Zaměstnanci ČSSZ se snaží
to nebude dlouho trvat! Tyrani
co nejlépe vyřizovat záležitosti
z*******!!!! Špíny jedny
svých klientů, je však samozřejz******, bezcitné, z*******.
mé, že při své práci musí postuVy nejste lidi, vás patří pozabíjet
povat v souladu s právními předjak krysy, uřezat vám hlavy.
pisy. Je jejich povinností důsledNebude vás škoda, vy zrůdy, co
ně posuzovat podmínky pro náse lidem jenom podobáte!! Ten
rok na dávky a jejich výplatu,“
za***** papír si vymyslel stejkonstatoval ústřední ředitel
ný idiot jako jste vy...,“ vyČSSZ Vilém Kahoun. Vulgární
hvězdičkované výrazy nejsou
nadávky a hrubosti zamrzí a
publikovatelné. Důchodkyně tak
uráží. Často jde právě o neoreagovala na zdvořilý požadaprávněné napadání pracovníků
vek, aby předložila doklad, ktev situaci, kdy klient nesplnil
rý je podle zákona o důchodovém pojištění nutný k prokázání nároku na výplatu důchodu do zahraničí.
NOS 4/2016
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Nová kniha pro nájemce

Pracovníci Sdružení nájemníků ČR zpracovali 8. zcela
přepracované vydání Rádce
nájemníka bytu a tato kniha je
pro členy k dispozici v poradně za Kč 199,-- a pro nečleny
Kč 289,O autorech:
Ing. Milan Taraba je předsedou Sdružení nájemníků ČR /SON/.
Má dlouhodobou praxi v řídících funkcích v bytovém
družstevnictví, stavebnictví, inženýrské činnosti ve výstavbě i finančním a právním poradenství. Byl odborným poradcem pro bytovou politiku předsedy vlády i ministra pro místní rozvoj ČR. Je
autorem řady odborných publikací v oblasti správy bytového fondu, bytového družstevnictví, vlastnictví i nájmu bytů. Své
zkušenosti uplatňuje též při vedení studentů a doktorandů v oblasti
bytové politiky a družstevnictví.
Mgr. Lenka Veselá absolvovala práva v roce 2004 na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2009 působí jako
samostatná advokátka se sídlem v Praze se zaměřením na bytovou
problematiku. Od roku 2009 je též místopředsedkyní legislativní
komise SON ČR.
Členové Odborového svazu státních orgánů a organizací díky
členství OS v SON ČR si mohou knihu objednat v sídle SON
ČR za sníženou cenu.
Osobní zkušenosti zaměstnanců ČSSZ a OSSZ ukazují, že
někteří klienti nemají soudnost a
nezbývá, než se bránit a o pomoc
požádat Policii ČR. „Zejména
zaměstnanci klientských center a
posudkoví lékaři na okresních
správách sociálního zabezpečení, kteří jsou v intenzivním
osobním styku s občany, čelí
často urážkám či napadání bez
odpovídající zákonné ochrany.
Věřím proto, že změnu přinese
navrhovaná zákonná úprava
oblasti přestupků, kdy se mezi
přestupky nově má řadit i znevážení postavení úřední osoby
při výkonu její pravomoci,“
uvedl Vilém Kahoun.
Povzbuzením je, že od řady
klientů pracovníci slyší či čtou
slova pochvalná. „Mé první jednání na úřadě po pohřbu manžela
bylo na správě sociálního zabezpečení, kam jsem se obrátila
s žádostí o vdovský důchod.
Velmi si cením lidského a citlivého přístupu referentky, které
jsem vděčná za bezchybné informace. Všechna má jednání s ní
mě přesvědčila o tom, že je velmi profesionální ve svém oboru,
ke klientům vlídná a citlivá.
Naslouchá jim, dokáže je pochopit a také jim poradit… Z vašeho
úřadu jsem odcházela s velmi
dobrým pocitem,“ popsala svou
zkušenost jedna z klientek.
„Omlouvám se za své špatné
mínění o českých úřadech.
Osobní zkušenost mě velmi mile
překvapila…,“ napsal ve svém

d o p i s e
adresovaném
ČSSZ klient,
který žije ve
Švýcarsku.
Taková slova
pracovníky
těší a podpoří pocit smysluplnosti jejich práce.
„Klientský přístup vždy byl a
stále zůstává pro ČSSZ a její
pracovníky jednou z hlavních
priorit. Lidé, kteří se na ně obracejí, jsou často v obtížné životní situaci (nemoc, invalidita,
úmrtí blízké osoby, odchod do
důchodu), ve které očekávají
profesionální jednání, poskytnutí potřebných informací a
služeb, vstřícnost i pochopení
pro jejich problémy. To vše je
pro naše pracovníky samozřejmostí. Vždy se snaží klientovi
poskytnout v jeho konkrétní
situaci účinnou radu a pomoc,
najít pro něj to nejvhodnější
řešení, samozřejmě v mezích
zákona,“ zdůraznil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun. Na
ČSSZ se lidé obracejí i se záležitostmi, které úřadu řešit nepřísluší. V těchto případech je samozřejmě zaměstnanci odkážou
tam, kde jim mohou pomoci.
h t t p : // w w w. c s s z. c z / c z / o - cssz/informace/media/tiskovezpravy/tiskove-zpravy2016/20160129-nadavky-avyhruzky-jsou-na-dennim-poradku.-pocit-smysluplnosti-zprace-dodava-podekovaniod.htm
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Přešli jste k nové zdravotní
pojišťovně? Nezapomeňte na všechny
povinnosti s touto změnou spojené!
Změnit zdravotní pojišťovnu můžete pouze jednou za rok. Díky novele zákona o veřejném zdravotním
pojištění můžete využít dvě období na podání přihlášky, a to od 1. ledna do 31. března a od 1. července
do 30 září. Se změnou zdravotní pojišťovny a platbou pojistného je však spojeno několik povinností, na které
je třeba myslet.
Před zahájením pojistného vztahu je nutné, aby od vás
měla pojišťovna aktuální a úplné informace o vašem plátci
pojistného. To znamená, že pokud za vás pojistné hradí
stát (týká se například nezaopatřených dětí, matek na
mateřské, uchazečů o zaměstnání a důchodců) je nutné tuto
skutečnost doložit. Pokud jste OSVČ (osoba samostatně
výdělečně činná) předložte své pojišťovně doklad o výši
záloh na pojistné hrazených u své dosavadní pojišťovny,
hradíte-li si jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů)
pojistné sami, oznamte pojišťovně číslo bankovního účtu, ze
kterého budete provádět platbu pojistného.
To však není všechno. Mezi další povinnosti, které vás čekají,
patří i tzv. oznamovací povinnost. Změnu pojišťovny nahlaste
svému praktickému lékaři, jste-li zaměstnán, informujte
i svého zaměstnavatele. Na všechno máte 8 dnů od zahájení
pojistného vztahu. Pojištěnec zdravotní pojišťovny má také
oznamovací povinnost o změně svých osobních údajů jako
je změna rodného čísla, jména, příjmení či adresy. Ale ti,
kteří jsou pojištěni u ZP 211, to mají jednodušší: ZP MV ČR
byla totiž první ze zdravotních pojišťoven, která začala
automaticky využívat údaje ze základního registru obyvatel,
a proto svým klientům řadu věcí usnadnila.
Údaje o aktuálních adresách,
jménech a příjmeních klientů
přebírá do svého informačního
systému a pojištěnci jí je
tedy již nemusí hlásit.
A dokonce už opravdu
není nutné žádat při
změně příjmení o nový
průkaz pojištěnce –
ZP 211 spustila nový
program, díky kterému
takovým pojištěncům
automaticky průkaz
zasílá.
„To jsem koukala,
když mi od vás
pár týdnů po
svatbě přišla nová
průkazka pojištěnce.
Chválím,“ říká
s úsměvem čerstvá
novomanželka, která

oceňuje, že nemusela své ZP 211 hlásit změnu příjmení
a dokonce ani bydliště.
Není to však to jediné, v čem ZP MV ČR vyniká. Pyšní
se označením Zdravotní pojišťovna roku 2015, protože
vyhrála v anketě HealthCare Institute mezi řediteli nemocnic,
praktickými lékaři a ambulantními specialisty a také mezi
samotnými pacienty.
„Klientům platíme i nejmodernější a tudíž nejdražší
zdravotní péči. Například za léčbu jedné klientky, trpící
vzácnou chorobou, jsme jen loni zaplatili přes 17 milionů
korun. Za ozařování protony našich klientů jsme zatím
vydali 15 milionů korun. Ročně zaplatíme za léčení klientů
více než 26 miliard korun,“ říká tisková mluvčí ZP 211
HANA KADEČKOVÁ.
V dnešní době změnit zdravotní pojišťovnu jde jednoduše,
dokonce i online z pohodlí domova. Avšak každý by si měl
dobře zvážit všechna pozitiva a negativa A nedívat se pouze
na dočasné drobné ﬁnanční výhody a bonusy. Důležitá je
stabilita, tradice, celorepublikové pokrytí a počet uzavřených
smluv s lékaři a zdravotnickými zařízeními.

POJIŠTĚNÍÍ
O
ODPOVĚDNOSTI
DEKPOL s.r.o. ve spolupráci
s Kooperativou pojišťovnou, a.s., VIG
připravily speciální nabídku pojištění pro členy
Odborového svazu státních orgánů a organizací.
yJedná se o pojištění odpovědnosti zaměstnance
za škodu způsobenou zaměstnavateli
yÚzemní platnost EVROPA
yLimity pojistného plnění od 150 000 Kč do 300 000 Kč
8 Spoluúčast 10 %
8 Sleva na pojistné až 40 %. Konkrétní kalkulace na webové stránce

yPojištění se může vztahovat i na odpovědnost
za škodu způsobenou v souvislosti s řízením
dopravního prostředku
Dále jsme pro členy připravili zvýhodněné smlouvy
pro pojištění vozidel a pojištění domácností.

i n s u r a n c e

Sjednání
1. Prostřednictvím formuláře na internetové adrese http://OSSOO.DEKPOL.CZ
2. Zasláním elektronické zprávy na adresu Podpora@DEKPOL.cz
3. Pokud by první dva způsoby selhaly, pak telefonicky na čísle +420 721 502 812
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Zákon o státní službě:
Účast osob čerpajících mateřskou či
rodičovskou dovolenou ve výběrových řízeních
na volná služební místa

Ze zveřejněných stanovisek
Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra již vyplynulo, že
státní zaměstnanci zařazení mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené se mohou účastnit výběrových řízení na obsazení volného
služebního místa. V praxi se
však můžeme setkat s otázkou
účasti osob čerpajících mateřskou či rodičovskou dovolenou,
jež toho času nejsou státními zaměstnanci, právě ve výběrových
řízeních na obsazení volného
služebního místa.
Zákon o státní službě jejich
účast ve výběrových řízeních
nevylučuje, lze ji tedy připustit.
Účastní-li se jakákoliv osoba a
tedy i osoba čerpající mateřskou
a rodičovskou dovolenou výběrového řízení na obsazení volného služebního místa, musí
splňovat veškeré předpoklady
pro přijetí do služebního poměru
dle § 25 zákona o státní službě –
tedy musí být státním občanem
ČR nebo občanem jiného členského státu EU nebo občanem
státu, který je smluvním státem
Dohody o Evropském hospodářském prostoru, dále musí dosáhnout věku 18 let, být plně svéprávná, být bezúhonná, dosáhnout vzdělání stanoveného zákonem o státní službě1 a v neposlední řadě musí mít potřebnou
zdravotní způsobilost. Žadatel
musí současně splňovat požadavky stanovené pro dané služební místo.2 Splňuje-li žadatel
všechny předpoklady pro výkon
služby (pro přijetí do služebního
poměru) a všechny požadavky
pro výkon služby na daném
služebním místě, nebrání jeho
účasti ve výběrovém řízení
skutečnost, že v danou chvíli
čerpá mateřskou či rodičovskou
dovolenou.
Výběrová komise vybere z žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, tři nejvhodnější
(abecedně bez určení pořadí
úspěšnosti) a sestaví pořadí
dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, a seznam
těch, kteří ve výběrovém řízení
neuspěli. Z tří nejvhodnějších
žadatelů vybere služební orgán
v písemné dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným jednoho žadatele. Je-li
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tímto vybraným žadatelem osoba čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou, přijme se
tato osoba do služebního poměru a zároveň se rozhodne o jejím zařazení mimo výkon služby
z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené dle § 63 zákona o státní službě, přičemž
obě tyto rozhodnutí mohou být
součástí jediného.
V této fázi je třeba zaobírat se
otázkou spojenou s aplikací § 29
zákona o státní službě, neboť ten
stanoví, že má-li být na základě
výsledku výběrového řízení na
volné služební místo zařazena
(nebo na volné služební místo
představeného jmenována) osoba, která není státním zaměstnancem, přijme se tato osoba do
služebního poměru na dobu
určitou, a to s trváním 12 měsíců, nebyla-li v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa
uvedena doba kratší. Takové
osobě se dále stanoví zkušební
doba v délce 6 měsíců. V praxi
tedy může vyvstat otázka, jak
se s výše uvedeným vypořádat. Z podstaty věci vyplývá, že
například zkušební doba stanovená na období, ve kterém je
čerpána mateřská nebo rodičovská dovolená, pozbývá smyslu,
neboť se jedná o překážku na
straně zaměstnance a ten fakticky nevykonává službu. Nejvhodnějším řešením se jeví
v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru uvést, že se zaměstnanec přijímá na dobu určitou s dobou trvání 12 měsíců a
stanovuje se mu zkušební doba
v délce 6 měsíců, avšak s tím, že
obě doby začnou běžet až
okamžikem odpadnutí překážky
na straně zaměstnance.
Stvrzením přijetí osoby do
služebního poměru je významný
akt složení služebního slibu. Je
třeba si uvědomit, že se nejedná
o pouhé symbolické gesto,
neboť složením služebního slibu
státní zaměstnanec potvrzuje, že
si je vědom svých práv a povinností vyplývajících ze služebního poměru. Služební slib je
v tomto případě skládán v den
skutečného nástupu do služby,
tedy po odpadnutí překážky na
straně zaměstnance.
Závěrem lze doplnit, že následkem zařazení osoby čerpající mateřskou či rodičovskou
dovolenou mimo výkon služby

§ ODPOVÍDÁME §

dle § 63 zákona o státní službě,
je možné jeho služební místo po
dobu čerpání mateřské či rodičovské dovolené obsadit postupem dle § 178 odst. 1 písm. c)
zákona o státní službě osobou

v pracovněprávním poměru, případně státním zaměstnancem,
jenž bude na toto místo zařazen
na základě výsledku výběrového
řízení na dobu určitou dle § 21
odst. 2 zákona o státní službě.

Požadované stupně vzdělání pro jednotlivé platové třídy jsou stanovené
v Příloze č. 1 zákona o státní službě s názvem Charakteristika platových tříd
státních zaměstnanců.
2
Služební orgán může služebním předpisem stanovit pro služební místo požadavek úrovně znalosti cizího jazyka, odborného zaměření vzdělání nebo jiný
odborný požadavek potřebný pro výkon služby a dále požadavek způsobilosti
seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem
upravujícím ochranu utajovaných informací.
-ich1

Dotaz: Může se zaměstnanec zdržovat v době své dovolené na
pracovišti a vyřizovat pracovní záležitosti?

Odpověď: Právo na dovolenou
je jedním z nejdůležitějších sociálních a osobních práv zaměstnanců, kdy je zaměstnanec zaměstnavatelem placen, aniž by pro
něj vykonával práci. Smyslem
dovolené je, aby si zaměstnanec
fyzicky i psychicky odpočinul.
Je to nejenom v zájmu zaměstnance, ale i zaměstnavatele a celé společnosti. Proto jsou v zákoníku práce striktně stanovená pravidla a podmínky, za kterých se
dovolená zaměstnancům uděluje.
V zásadě platí, že dovolenou
nám určuje zaměstnavatel.
Tato povinnost mu vyplývá z §
217 odst. 1 zákoníku práce.
Zaměstnavatel je povinen určit
dovolenou podle písemného
rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem
odborové organizace tak, aby
dovolená mohla být vyčerpána
zpravidla vcelku a do konce
kalendářního roku, ve kterém
právo na dovolenou vzniklo,
pokud zákoník práce nestanoví
jinak.
Pokud je dovolená poskytována po částech, musí alespoň jedna její část činit nejméně 2 týdny
vcelku. Zákon však umožňuje,
aby se zaměstnanec dohodl se
zaměstnavatelem na jiné délce
čerpané dovolené.
Porušení výše uvedených povinností zaměstnavatele, ať již
se týká výše dovolené nebo jejího určení, je chápáno zákonem
o inspekci práce č. 251/2005
Sb. u zaměstnavatele, který je
fyzickou osobou, jako přestupek, u právnické osoby jako
správní delikt. V obou případech pak pod sankcí až do
výše 200 000.- Kč.
Tím jen lze doložit zájem
společnosti, aby čerpání dovolené splnilo svůj účel ve formě

odpočinku zaměstnance.
Pokud by zaměstnavatel zaměstnance opravdu potřeboval,
protože problém vznikl v době
jeho dovolené, má právo dovolenou zaměstnanci přerušit a z dovolené jej odvolat. Jestliže však
u zaměstnavatele takováto potřeba nevznikla, zaměstnanec má
dál čerpat dovolenou.
Zdržovat se na pracovišti
v době dovolené a vyřizovat
pracovní záležitosti je protismyslné a proti logice účelu dovolené. Zaměstnavatel má plné
právo takovéto praktiky zakázat.
Musíme si uvědomit, že objekt,
kde zaměstnavatel provozuje
svojí činnost buď vlastní, nebo
má v pronájmu. V obou případech však rozhoduje o tom, kdo
do těchto objektů může vstoupit
nebo v nich pobývat. Samozřejmě s výjimkou osob, které k tomu mají oprávnění ze zákonných důvodů.
Stejně tak zaměstnavatel rozhoduje o tom, jaké technické
prostředky a zařízení a v jakém
rozsahu a kdy je smí zaměstnanec používat. Někteří zaměstnavatelé rovněž určují od kdy,
resp. do kdy, mohou být zaměstnanci na svém pracovišti. Souvisí to úzce s odpovědností za
škodu na zdraví, kterou by zaměstnanec mohl utrpět. V případě, že by zaměstnanci vznikla
škoda úrazem v době, kdy není
oprávněn se zdržovat na pracovišti, zaměstnavatel se z odpovědnosti vyviní, protože by se
nejednalo o pracovní úraz.
Naopak škodu, kterou by v této době zaměstnanec zaměstnavateli sám způsobil, by zaměstnanec hradil v plné výši,
protože by zde nebyla přímá
souvislost s výkonem práce.
JUDr. Pavel Sirůček

Řecko: ADEDY a GSEE uspořádaly celonárodní stávku proti penzijní reformě
4. únor 2016
Řecká odborová organizace ADEDY, která je součástí mezinárodní
organizace PSI, na 4. února zorganizovala ve spolupráci s organizací
GSEE nadnárodní stávku v rámci
protestů proti plánovaným změnám
v řeckém penzijním systému.
Nesouhlas s tímto plánem daly najevo
i další odbory z různých sektorů, když
tento návrh zákona vláda konzultovala
pouze se zástupci zaměstnavatelů. Tento nový zákon by přinesl zvýšení
sociální odvodů a zároveň snížení benefitů pracovníků. Zástupci PSI
stojí solidárně na straně odborářů a pracovníků v Řecku. PSI odsuzuje
tato jednostranná opatření vlády, která tak porušila ILO Konvenci 144.
Změny dál zhorší utrpení řeckých občanů a zároveň nenabídnou žádná
dlouhodobá řešení kritické hospodářské situace.
Ukrajina: Zástupci odborů vyzývají vládu k přijetí legislativy o komunikaci mezi sociálními partnery
9. únor 2016
Zástupci všech ukrajinských odborů se 4. února sešli k diskusi
o současné situaci a přišli s následujícím stanoviskem. Zde je část z tohoto prohlášení:
Zastupitelský orgán, který zaštiťuje přes 8 miliónů odborářů na
Ukrajině, musí s politováním konstatovat, že současný sociální dialog
není v souladu s moderními výzvami a funguje spíš jen na oko navzdory platné legislativě. Výkonné orgány představují parlamentu návrhy zákonů, které jsou klíčové pro milióny, pracovníků bez toho, aby je konzultovaly se zástupci odborů a zaměstnavatelů.
Jedná se především o přípravu státního rozpočtu pro roky 2015 a 2016
a mnoho antisociálních reforem, které se týkají pracovní sféry.
Rozumné námitky a návrhy odborů byly ignorovány, což mohlo vést
pouze k adekvátní reakci a vyústit k hromadným protestům. Základní
transformace v sociální, politické a ekonomické sféře v kombinaci
s přímými externími hrozbami vyžadují konsolidaci národa a sjednocení našeho úsilí pro dosažení strategického cíle v podobě budování
evropské Ukrajiny. Zástupci odborů vyzývají politické vůdce k učinění
kroku směrem k odborům a organizacím zaměstnavatelů, směrem ke
konsolidaci občanské společnosti.
Guinea: Odbory svolaly generální stávku na 15. února
12. únor 2016
Dvě národní odborové organizace v Guinee,
CNTG a USTG, organizovaly v návaznosti na
přerušení tripartitních vyjednávání mezi
odbory, managementem a zástupci vlády 15.
února generální stávku. Zástupci odborů
zopakovali nesplněné požadavky dohody
z minulého roku, a přidali i nové pro rok
2016. Mezi hlavními požadavky jsou:
- Snížení ceny pohonných hmot na 5000 FG/litr.
- Aplikace mzdové stupnice a revize penzijního plánu.
- Založení národního fondu blahobytu a institut povinného zdravotního pojištění pro státní zaměstnance.
- Zavedení nebo revize kolektivních dohod, odstranění nekonvenčních
silničních zátarasů, policejního násilí a zajištění bezpečnosti silničního provozu.
Zástupci PSI vyjadřují svou solidaritu s odbory v Guinee a plně podporují jejich legitimní požadavky.
Seminář na téma „Veřejné služy mají první kontakt s migranty“
Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU), PSI
a Evropský odborový institut (ETUI) uspořádaly 14. - 16. března 2016
v Bruselu seminář na téma „Veřejné služby mají první kontakt s migranty: Posilování role odborů ve veřejných službách při ochraně lidských práv a při poskytování veřejných služeb migrantům, azylantům

a uprchlíkům.” Pracovníci ve veřejných službách jsou v první linii při
přijímání migrantů, azylantů a uprchlíků. Poskytují okamžitou zdravotní pomoc, ubytování a sociální služby, které jsou klíčové pro zajištění
ochrany, bezpečnosti a životních podmínek migrantů, azylantů a uprchlíků po jejich příchodu do nové země. Spolu s místní samosprávou a
komunitou jsou pracovníci ve veřejných službách prvním kontaktem migrantů, a tak přímo čelí všemu tlaku a
výzvám při dodávání těchto služeb.
Tento seminář svede zahrnul i odbory
ze zemí z oblasti Středozemního moře
včetně Afriky s cílem posílit spolupráci a pozvednout roli odborů ve veřejných službách při řešení migračních problémů.
Cíle semináře:
- Zvýšit povědomí ohledně úlohy pracovníků ve veřejných službách
při řešení problémů migrace.
- Zlepšit chápání akčního plánu Evropské rady ohledně migrace, zjistit oblasti zájmu odborového hnutí a podpořit dialog.
- Umožnit účastníkům výměnu informací a zkušeností, které povedou
k formulaci akčních kroků k boji se současnými výzvami v zemích
původu.
- Posílit partnerství s místními autoritami, občanskými sdruženími a
dalšími neziskovými organizacemi k zajištění kvalitních veřejných
služeb a vytvoření migračních politik založených na lidských
právech.
- Identifikovat strategie a podělit se o úspěšné strategie při sdružování
pracovníků.
Indie: 10 000 odborářů z TGOU se zúčastnilo jednodenní protestní hladovky
15. únor 2016
Odboráři z indické odborové organizace
TGOU se pro prosazení svých 35 požadavků rozhodli sáhnout k celodenní hladovce, která se konala 8. února. Hned následující den si vládní delegáti pozvali předsedu TGOU k diskusi o požadavcích odborů. Jednání by měla pokračovat i v tomto týdnu. Klíčové požadavky odborů:
- Pokračování penzijního plánu pro vládní zaměstnance.
- Vytvoření komise pro státní mzdy.
- Obsazení volných pracovních míst.
- Zrušení kontraktového systému pro pracovníky ve zdravotnictví.
Německo: Odbory žádají navýšení mezd pro pracovníky v centrální vládě a místní samosprávě o 6 %
Německá odborová organizace ver.di vznesla oficiální žádost na
letošní zvýšení mezd o 6 % pro více než dva milióny zaměstnanců federální vlády a místní samosprávy. Odbory zároveň zažádaly o zvýšení
mezd pro pracovníky v procesu zaškolování o 100 euro. Zástupci ver.di
argumentují, že nábor nových pracovních sil je prioritou, když 20 %
pracovní síly v následujících letech odejde do důchodu. Toto zvýšení
by zase o trochu snížilo rozdíl mezi mzdami ve veřejném a soukromém
sektoru. Vyjednávání o zvýšení mezd by mělo začít 21. března s tím, že
další dvě kola diskusí jsou naplánována na duben.
Španělsko: Odbory spouštějí kampaň na podporu 35hodinového
pracovního týdne
Španělská odborová federace ve veřejných službách FSP-UGT
spustila kampaň, ve které vyzývá k návratu k 35hodinovému pracovnímu týdnu. Toto je klíčový požadavek kampaně, která si klade za cíl
zrušení všech škrtů a omezení uvalených na pracovníky ve veřejném
sektoru napříč všemi oblastmi a úrovněmi vlády. Odbory zároveň spojují tuto kampaň s upozorněním na potřebu snížení nezaměstnanosti.
Odbory poznamenávají, že na úrovni místní správy dochází k znovu
obnovení výhod a zvyšování mezd.
Pavol Mokoš
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