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Ze sekcí

Správy sociálního zabezpečení

Společné jednání delegátů
orgánů odborových organizací
Sekce správy sociálního zabezpečení OSSOO (PV SSZ) se
konalo 14. února v Praze v sídle
odborového svazu.
Po zahájení konference předsedkyní sekce a podnikového
výboru Mgr. Zdeňkou Balcarovou Ph.D. vystoupil ústřední
ředitel České správy sociálního
zabezpečení JUDr. Jiří Biskup.
Připomněl poslední významný
nárůst tarifních platů a tím i vyšší tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb, který letos bude
hospodařit s více než 55 miliony
korun. Probíhá výběrové řízení
na dodavatele benefitních poukázek ve výši tisíc korun pro
jednoho zaměstnance. Nejvíce
prostředků FKSP je čerpáno na
stravování. Penzijní připojištění

z FKSP bylo zrušeno v souvislosti s nedostatkem prostředků
při snížení odvodu do FKSP na
1 %, a nyní je veden jeden účet
FKSP s jednotnými podmínkami
bez požadavků na složitou administrativu. V současné době se
již pracuje na návrhu nové systemizace ČSSZ, přičemž se vychází z odůvodněných požadavků. Nová systemizace může
znamenat vznik nových útvarů,
navýšení pracovních míst, přesuny míst, změny tříd i rušení
neobsazených míst. J. Biskup
před rokem při nástupu do čela
ČSSZ měl jako prioritu zavedení pružné pracovní doby, která
je předmětem dlouhodobého
zájmu zaměstnanců. Pružná pracovní doba měla být podle podPokračování na straně 2

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.

Předsednictvo VOS

Ve čtvrtek 23. února se v Praze
konalo 17. zasedání předsednictva
Výboru OSSOO. Předseda OS Bc.
Pavel Bednář informoval o setkání
vedení odborového svazu s náměstkem ministra vnitra pro státní
službu RNDr. Josefem Postráneckým k aktuální situaci projednávání
novely zákona o státní službě a
k otázkám odměňování státních
úředníků, a to především nižšími tarifními platy. Odměňováním se zabývala také politicko odborná pracovní skupina Ministerstva práce a
sociálních věcí pro řešení problematiky odměňování ve státní službě,
jejímiž členy jsou také předseda
našeho OS a bývalý předseda našeho
OS Ing. Jan Rovenský. Náš odborový svaz má zájem především na
lepším ocenění tzv. přepážkových
zaměstnanců. P. Bednář se v Černé
Hoře účastnil setkání EPSU – volebního obvodu střední Evropy a západního Balkánu, který zastupuje 60
odborových svazů z 10 zemí. V období od minulého zasedání předsed-

Zleva předsedkyně sekce a podnikového výboru Mgr. Zdeňka Balcarová Ph.D., ústřední ředitel České
správy sociálního zabezpečení JUDr. Jiří Biskup, 1. místopředseda našeho odborového svazu JUDr. Rudolf
Pospíšil

nictva proběhly konference sekcí finanční správy a sociálních správ,
obě s širokou a otevřenou diskusí se
zástupci zaměstnavatele. P. Bednář
22. února vedl jednání zástupců
odborových svazů ROPO ohledně
společného postupu při blížícím se
vyjednávání o platech na rok 2018,
novely vládního nařízení o platech,
která sloučí stupnice platových tarifů uvedených dosud v přílohách č. 1
až 3, a návrhu na povinný příspěvek
z FKSP na činnost odborů.
A. Gaňová informovala o záměru sekce veřejné správy uzavřít
dohodu o minimálních standardech
benefitů nebo zahájit vyšší kolektivní vyjednávání pro zaměstnance
územních samosrávných celků.
1. místopředseda OS JUDr. Rudolf Pospíšil informoval o nových
administrativních povinnostech odborových organizací, projednávání
novely zákoníku práce, novely zákona o státní službě a novely zákona
o obecní policii. Předseda sekce finanční správa Ing. Vojtěch Rosenberger poděkoval za pomoc při organizaci konference sekce a dále pak
za rychlou a významnou pomoc
Mgr. Šárky Homfray v obhajobě pracovních práv konkrétní zaměstnankyně. Sekce finanční správa plánuje
setkání s kolegy ze Slovenska.
2. místopředseda OS Ing. Břetislav Dvořák informoval o přípravě
předpisu k odměňování zastupitelů
v samosprávě s vazbou na růst příjmů v národním hospodářství.
V rámci diskuse o zájmu o členství v odborech se objevil názor, že
by odbory měly být financovány
státem tak, jak tomu je v případě
Hospodářské komory ČR, že důvodem k nečlenství jsou odborové
příspěvky, k čerpání výhod z kolektivního vyjednávání není třeba být
členem odborů, odbory by měly více
pamatovat na specifické skupiny zaměstnanců, např. rodiče, a informace o odborech a zastupování zaměstnanců by měly být součástí výuky ve
školách.
V tomto roce pokračuje cyklus
Odborová akademie, z našeho svazu
se zúčastní šest zástupců.
-dě-

Bude vyšší dlouhodobá nemocenská?

 ČMKOS navrhla upravit dlouhodobou nemocenskou tak,
aby se nemocní nedostali pod
hranici příjmové chudoby.
Současná situace je neúnosná.
 "K návrhu na zvýšení nemocenské pro dlouhodobě nemocné se budou řádným způsobem vyjadřovat ministerstva. Hnutí ANO na koaličním
jednání odmítlo návrh ČSSD
na urychlené projednání bez
připomínkovacího řízení. Návrh by se tak byl dostal hned
na nejbližší schůzi Poslanecké
sněmovny PČR. Sociální demokraté nepochodili ani s požadavkem na proplácení prvních tří dnů nemoci." ... Proč
hnutí ANO nesouhlasí s pomocí zaměstnancům při dlouhodobé nemoci? Proč jsou
spolu s KDU-ČSL proti zru-

šení karenční doby? Ze sociálních důvodů to asi nebude!
 ČMKOS prosazuje zrušení
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Pokračování ze strany 1

nikové kolektivní dohody zavedena od 1. ledna 2017. V loňském roce proběhlo testování
pružné pracovní doby na určeném pracovišti, ale vzhledem
k přetížení personálního odboru
aplikací zákona o státní službě
došlo k vyhodnocení testu až
letos v lednu. Většina ředitelů
okresních správ je proti zavedení pružné pracovní doby s odkazem na svou odpovědnost za
bezchybný provoz a obavy z kolizí pružné pracovní doby a provozu. K projednávané novele
zákona o státní službě ředitel
uvedl, že očekává vyřešení problému „nematuritních“ zaměstnanců i lékařů posudkové služby, když tyto dvě záležitosti se
týkají provozu ČSSZ. Problémem je nedostatek IT pracovníků, právníků, lékařů i zaměstnanců nižších tarifních tříd, celkem je 400 neobsazených míst.
A protože jde o dlouhodobý
problém, o to více ústřední ředitel oceňuje pracovní výkony zaměstnanců.
Následná diskuse byla zaměřena především na neplnění
závazku z kolektivního vyjed-
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návání ohledně zavedení pružné
pracovní doby. Zkušební zavedení pružné pracovní doby přitom v Nymburku proběhlo bez
problémů a ke spokojenosti zaměstnanců. Především pro rodiče dětí je důležité, že si ráno
mohou při pružné pracovní době
upravit režim podle potřeb
rodiny. Diskutující poukazovali
na paragraf ohledně slaďování
profesního a rodinného života
v zákoně o státní službě, zahrnuté slaďování ve vyšší kolektivní dohodě i na běžnou praxi
pružné pracovní doby v jiných
úřadech státní správy či územních samosprávných celků, ve
kterých je bezprostřední styk
s klienty stejně jako v ČSSZ.
Podobné obavy jako jsou v souvislosti s pružnou pracovní
dobou, byly i ohledně indispozičního volna podle vyšší kolektivní dohody a nyní jeho využívání nepřináší zásadní problémy. Podle diskutujících nemůže být problémem ani pružná
pracovní doba na pracovištích,
kde není elektronický systém
evidence pracovní doby. Také
zkušenosti z minulosti, kdy
pružná pracovní doba fungovala
v rámci ČSSZ, nepotvrzují
obavy z možných provozních
problémů. Diskusi k pružné pracovní době ukončil příslib
ústředního ředitele, že pružná

karenční doby, výrazné zvýšení nemocenské při dlouhodobé nemoci, včetně dal-

ších změn, které jsou pro zaměstnance a zaměstnankyně
pozitivní.

pracovní doba v souladu s kolektivní dohodou bude zavedena od
1. dubna tohoto roku na pracovištích s elektronickou evidencí
pracovní doby. V souvislosti
s tím ředitel uvedl, že bude do
poloviny roku vyhlášeno zadání
na jednotný elektronický systém
evidence pracovní doby v celém
resortu.
V další diskusi pak delegáti
hovořili na téma nefunkčních informačních systémů, absence
zvláštních příplatků pro pracovníky ve styku s klienty, nesprávných zařazení do tarifních
tříd, absence potřebných školení
a ztížených pracovních podmínek v „open space“ kancelářích.
J. Biskup v závěru uvedl, že si
cení práce odborů a že sám byl
vždy v odborech. Na žádost přítomných, aby ředitel svůj vztah
k odborům prezentoval tak, aby
se o něm dověděli zaměstnanci i
i vedoucí pracovníci ČSSZ, když
nyní na některých pracovištích
jsou obavy z negativních důsled-

ků odborového členství, J. Biskup přislíbil, že tak učiní na
celostátní konferenci ČSSZ v Seči.
1. místopředseda našeho odborového svazu JUDr. Rudolf
Pospíšil informoval o nových
administrativních povinnostech
odborových organizací vyplývajících ze zákona o veřejných
rejstřících a zákona o účetnictví.
K tématu bude vydána metodika,
zřejmě budou podle potřeby
uskutečněna školení v regionech, nápomocni budou základním organizacím pracovníci informačních a poradenských center odborového svazu v regionech.
V další diskusi byl kritizován
zákon o státní službě. Delegáti
vzali na vědomí rozpočet sekce
na rok 2017, schválili čtyřčlenný
vyjednávací tým ke kolektivnímu vyjednávání a s výjimkou
jednoho hlasu potvrdili důvěru
předsedkyni sekci. Konference
se zúčastnilo 34 delegátů z pozvaných 38.
-dě-

Sněmovní tisk 798 Novela z. o státní službě

USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 55. schůze ze dne 22. února
2017 k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.
234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 798/ - třetí čtení
Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem
zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve
znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 798, ve znění
schváleném Poslaneckou sněmovnou.
Více na:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=798&snzp=1
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Vedení sekce veřejná správa

V úterý 21. února se v Praze
konalo zasedání vedení Sekce
veřejné správy OSSOO.
Host zasedání, předseda našeho odborového svazu Bc. Pavel
Bednář, informoval o jednání
v Olomouckém kraji, o meziresortním připomínkovém řízení
k novele vládního nařízení o platech, která sloučí stupnice platových tarifů uvedených v přílohách č. 1 až 3 s pravděpodobnou
účinností od 1. 7. 2017, nadcházejícím jednání odborových
svazů ROPO o strategii vyjednávání o platech na rok 2018 a
návrhu na povinný příspěvek
z FKSP na činnost odborů.
Odborový svaz pokračuje ve
snaze ovlivnit výslednou podobu projednávané novely zákona
o obecní policii, a to hlavně co
se týká odstranění opakovaného
přezkušování strážníků a zavedení možnosti stát se strážníkem od 18 let tak, jako tomu je
u Policie ČR. Ohledně návrhu
na dohodu o doporučených minimálních standardech benefitů
pro zaměstnance územních samosprávných celků čeká odborový svaz na odpovědi od Svazu
měst a obcí, Asociace krajů a
Sdružení tajemníků městských a
obecních úřadů ČR. Vzhledem
k nedávnému postoji MPSV
k problematice zaměstnavatelských svazů jako partnerů pro
kolektivní vyjednávání se jeví
jako možné kolektivně vyjednávat na vyšší úrovni v rámci

územních samosprávných celků.
Odborový svaz po shromáždění
podkladů chce prosadit zvláštní
příplatky pro zaměstnance, kteří
pracují s problémovými klienty,
což jsou v rámci územních samosprávných celků zejména zaměstnanci v přestupkové agendě. K těmto problémům proběhla diskuse účastníků zasedání,
a to zejména k možnému kolektivnímu vyjednávání a k zvláštním příplatkům, když někteří
z přítomných přislíbili účast na
shromažďování podkladů.
1. místopředseda OS JUDr.
Rudolf Pospíšil informoval
o nových administrativních
povinnostech odborových organizací vyplývajících ze zákona
o veřejných rejstřících a zákona
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ním hospodářství, což by podle
B. Dvořáka mohlo být inspirací
pro obdobu v odměňování i zaměstnanců územních samosprávných celků.
Vedení sekce se shodlo na záměru uzavřít dohodu o minimálních standardech benefitů nebo
zahájit vyšší kolektivní vyjednávání. Vedení sekce projednalo
přípravu výjezdního zasedání
výboru sekce, které se uskuteční ve dnech 11. – 13. 5. 2017
v Srbech na Kladensku. Na
tradiční setkání s odborovými
funkcionáři z regionu budou
pozvání zástupci 13 základních
organizací. Program zasedání
výboru bude zaměřen na kolektivní vyjednávání, novelu zákona o obecní policii a seznámení
se s prezentací o kulturním domě
Cristal Rosice, který je ve společném vlastnictví města Rosice
a našeho odborového svazu.
-dě-

ČMKOS na veletrhu JOBS EXPO 2017

Z konfederace

- Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vstoupil ve středu 8. února do stávkové pohotovosti na podporu
požadavků základní organizace
OS působící u Zdravotnické
záchranné služby Jihomoravského kraje.
- Odboráři, kteří zastupují autobusové řidiče na jižní Moravě,
dnes vyhlásili 10. února stávkovou pohotovost. Většina dopravců, kteří zajišťují v kraji
pravidelné linky, totiž avizovala,
že platy podle vládního nařízení
řidičům nezvýší, protože zatím

o účetnictví. K tématu bude vydána metodika, zřejmě budou
podle potřeby uskutečněna školení v regionech, nápomocni budou základním organizacím pracovníci informačních a poradenských center OS v regionech.
Dále připomněl projednávání
novely zákoníku práce a novely
zákona o obecní policii.
2. místopředseda OSSOO a
místopředseda sekce Ing. Břetislav Dvořák informoval o účasti
v pracovním týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro
veřejné služby a veřejnou správu
vedeném náměstkem ministra
vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a spisových agend, pověřeného řízením
sekce veřejné správy MV ČR
JUDr. PhDr. Petrem Mlsnou,
Ph.D. V týmu bylo projednáváno
odměňování zastupitelů územních samosprávných celků v návaznosti na růst mezd v národ-

nedostala peníze od kraje.
- ČMKOS se ve svém postoji
k návrhu změn směrnice Evropského parlamentu a Rady
96/71/ES o vysílání pracovníků
opírá o judikaturu Soudního
dvora Evropské unie, který
potvrdil opakovaně, že na
vysílané zaměstnance dopadá
v hostitelské zemi princip stejné
odměny a rozhodl, že zaměstnavatelé nemohou vysílající pracovníky využívat "pouze za
účelem nabídky nižších nákladů
na práci než jsou náklady na práci místních pracovníků“. Celý
text na:
https://www.cmkos.cz/obsah/219/postoj-cmkos-k-revizi-smernice-evropskeho-parlamentu-rady-96/18373

7. ročník mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí
Výstaviště v Praze - Holešovicích - Průmyslový palác
Veletrh JOBS EXPO probíhá současně s mezinárodním jazykovým
a vzdělávacím veletrhem LINGUA SHOW 2017.
V rámci pracovního veletrhu JOBS EXPO 2017 budou právníci
ČMKOS a členských odborových svazů (také JUDr. R. Pospíšil
a Mgr. Šárka Homfray z našeho OS!) připraveni poskytnout
návštěvníkům veletrhu bezplatné právní poradenství v oblasti pracovního práva.
DOPROVODNÝ PROGRAM
• semináře a workshopy předních HR odborníků jednotlivých
společností (kariérní poradenství, příprava na pracovní pohovor,
jak správně napsat životopis…),
• možnost nahlédnout do pracovního prostředí významných podniků,
• účast mezinárodních společností,
• koučink s profesionály,
• doprovodné mediální programy.
Více na www.jobsexpo.cz, www.linguashow.cz
Vstup pro návštěvníky veletrhu zdarma. Otevřeno od 10 do 18
hodin.

Změna v zařazení do platové třídy a změna katalogu činností (prací)

Již před časem
bylo Odborovým
svazem státních
orgánů a organizací požadováno přiznání zvláštního
příplatku pracovníkům
veřejné
správy vykonávajícím agendu zkušebních komisařů a
pracovníkům vykonávajícím agendu
přenesené působnosti na úseku přestupkového řízení. Dne 24. 2. 2017
jsem na základě jednání vedení
sekce veřejné správy našeho
odborového svazu konaného 21. 2.
2017 vypracovala návrh na změny,
který bude ve dnech 6. – 8. 3. 2017
předložen odborovým svazem na
jednání Celostátní komise pro hodnocení prací a tvorbu katalogu prací.
Ohledně mé „kvalifikace“ k vytvoření tohoto návrhu bych jen
uvedla, že jsem vystudovala střední
a následně vysokou školu v bakalářském programu v oblasti pedagogiky dětí i dospělých. Mám tedy
dle mého názoru po osmi letech studia dostatečné znalosti psychologie.
Přestupkovému řízení se věnuji
od ledna roku 2006. Nejprve jsem
agendu přestupkového řízení vykonávala na prvním stupni, od roku
2008 pak na stupni druhém, na
Krajském úřadě Středočeského kraje. Problematice přestupkového
řízení se rovněž od roku 2014 věnuji jako lektorka kurzů pro úředníky
územně samosprávných celků.
Domnívám se tedy, že jako dlouholetá „přestupkářka“ znalá základů
psychologie člověka jsem schopna
posoudit náročnost této práce a vyhodnotit i rizika z ní vyplývající.
V současné době vykonávají přenesenou působnost v prvním stupni
v územně samosprávných celcích na
úseku přestupkové agendy oprávněné úřední osoby, které musí dosáhnout alespoň středního úplného vzdělání (maturita) a musí složit
zkoušku odborné způsobilosti. V rámci prvostupňového řízení jsou úředníci zařazováni převážně do 8. a 9.
platové třídy, kde je požadováno
střední vzdělání ukončené maturitní
zkouškou. Dle § 111 zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, však bude
moci vykonávat přenesenou působnost na úseku přestupkového řízení
výhradně osoba, která „musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním
programu
v oboru právo na vysoké škole
v České republice. Nemá-li oprávněná úřední osoba vzdělání podle
věty první, musí mít vysokoškolské
vzdělání v bakalářském studijním
programu v jiné oblasti a prokázat
odbornou způsobilost zkouškou
provedenou u Ministerstva vnitra“.
S ohledem na výše uvedené je zapotřebí upozornit na skutečnost, že
dle nové právní úpravy přestup-
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kového řízení, respektive nově stanovených minimálních požadavků
na vzdělání oprávněných úředních
osob vykonávajících přenesenou působnost na úseku přestupkového
řízení, bude nutno zajistit začlenění těchto oprávněných úředních
osob, respektive jejich obsahu práce,
minimálně do třídy 11, neboť platové třídy 8 až 10 požadují vzdělání
úplné střední, případně vyšší odborné, což ale neumožňuje výše označený zákon č. 250/2016 Sb. Současně s touto úpravou by mělo dojít
i k přesunu oprávněných úředních
osob vykonávajících přenesenou působnost na úseku přestupkového
řízení v druhém stupni, neboť tito
pracovníci jsou v současné době zařazováni do 10. až 11. platové třídy.
Pro úplnost uvádím, že zákon č.
250/2016 Sb., vstupuje v účinnost
ode dne 1. 7. 2017, tedy za čtyři
kalendářní měsíce, a proto by bylo
nutné uskutečnit potřebné kroky bezodkladně.
Z tohoto důvodu požadujeme
změnu zařazení oprávněných úředních osob vykonávajících přenesenou působnost na úseku přestupkového řízení do platové třídy 11 a
výše, a to s ohledem na ust. § 111
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Výkon přenesené působnosti na
úseku přestupkového řízení je mimořádně náročný jak na rozsah znalostí,
prováděných úkonů, odpovědnosti,
tak s ohledem na vysokou psychickou náročnost. S výkonem této
agendy je spojena značná psychická
námaha vyplývající z velké složitosti
kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti
rozhodování podle různých kritérií.
Práce je vykonávána v pracovních
podmínkách vysoké smyslové a neuropsychické zátěže obdobně, jako
je tomu u bezpečnostních sborů.
V současné době se z řízení o přestupcích stalo tzv. „malé soudní
(trestní) řízení. Oprávněná úřední
osoba (dále jen „OÚO“) se musí
neustále vzdělávat, a to jak v oblasti
judikatury, tak s ohledem na velký
rozsah potřebných právních předpisů
nutných pro výkon státní správy na
úseku přestupkového řízení. OÚO je
každodenně vystavována přímému
kontaktu s osobami podezřelými a
obviněnými z porušování platných
trestně právních předpisů. Stále
častěji jsou PČR i státními zástupci
do přestupkového řízení předávány
skutky, které hraničí s přečiny či
trestnými činy, kdy v dřívější době
takovéto skutky byly řešeny v režimu trestních stíhání. Závažnost
projednávaných přestupků se tedy
výrazně zvyšuje. Stále častěji jsou
OÚO nuceny projednávat skutky
osob s rozsáhlou trestní minulostí, a
to i osob zatížených tresty odnětí
svobody nepodmíněně.
Velmi často se do přestupkového
řízení dostávají skutky recidivujících
osob nepřizpůsobivých, závislých na

alkoholu a jiných návykových
látkách, osob bez domova apod.
S tím narůstá i počet slovních i fyzických útoků na OÚO, dochází nejen k velmi vulgárním urážkám těchto osob, ale i k vyhrožování újmou
na zdraví či jinou újmou, dokonce i
likvidací OÚO a její rodiny. Přibývá
i počet uskutečněných fyzických
útoků na tyto zaměstnance, kdy
jsou již doloženy případy, kdy došlo
k trvalým následkům.
Agresivita obviněných osob rovněž vzrostla v důsledku prodloužení
tzv. prekluzivní lhůty. Obvinění
vyvíjejí větší nátlak na OÚO s ohledem na skutečnost, že v rámci jednoho řízení jsou vícekrát předvoláváni
k úkonům nutným pro zajištění účelu
řízení, a to na vlastní náklady, neboť
tak stanoví zákon. Dalším důvodem
pro zvýšení tlaku na zaměstnance je
otázka registrování určitých přestupků v rejstříku a s tím spojené vyšší
sankce. Nárůst maximálních sazeb
u sankcí má tvrdší dopad na finanční
situaci účastníků přestupkového
řízení, což opět přispívá k větší agresivitě vůči OÚO.
Dalším aspektem psychické náročnosti je skutečnost, že ve většině
případů v přestupkovém řízení vystupují dvě či více stran s rozdílnými
zájmy. Typickým příkladem jsou
přestupky projednávané na návrh či
přestupky, v rámci kterých byla způsobena jiné osobě majetková škoda.
OÚO je v takových případech vystavena tlaku všech zúčastněných,
kdy jakékoli rozhodnutí ve svém
důsledku znamená nespokojenost
alespoň jedné strany.
Neopomenutelným znakem přestupkového řízení je pak souběh
několika činností. OÚO je současně
vyšetřovatelem (zajištění podkladů
a důkazů) i soudcem (rozhodnutí ve
věci). Přestupkové řízení je jako
celek vedeno jednou OÚO, počínaje
přijetím oznámení (nebo návrhu na
projednání) přestupku, pokračuje vedením řízení (ústní jednání, ohledání
na místě – místní šetření, zajištění
listinných důkazů…) a konče
rozhodnutím v meritu věci. V rámci
řízení musí zajistit nejen rovné podmínky všem zúčastněným osobám,
výkon jejich procesních práv a zákonný průběh veškerého dokazování. Při rozhodování musí analyticky a deduktivně posoudit všechny
shromážděné podklady a důkazy a to
jak samostatně, tak v jejich vzájemných souvislostech.
Policisté, strážníci i soudci mají za
náročnost svého povolání příplatky
přiznané. OÚO, která vykonává práci všech těchto složek státu, však
nárok na žádný příplatek nemá. PČR
i strážníci obecní policie navíc zasahují vždy minimálně ve dvojici,
v případě potřeby mohou legálně
použít chvatů a chmatů a mají k dispozici zbraň i potřebný výcvik. OÚO
však nemá z tohoto k dispozici nic.
Přestupkové řízení je neveřejné, proto OÚO provádí veškeré úkony
samostatně. Nesmí používat hmaty

a chvaty a nemá k dispozici žádnou
zbraň. Je tedy zcela vystavena riziku
ataku ze strany osoby, se kterou jednání či ostatní úkony vede.
Přestupkové řízení je výkonem
služby spočívajícím v rozhodování
v jiném správním řízení spojené
s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů,
pokud při nich může dojít k ohrožení
života, zdraví nebo jiným závažným
rizikům. Jedná se rovněž o soustavný
výkon kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti
spojené s ochranou zájmů státu nebo
s ochranou a zajišťováním veřejných
zájmů, pokud může dojít k ohrožení
života, zdraví nebo jiným závažným
rizikům. OÚO jsou v rámci přestupkového řízení naplno zatíženi mimořádně vysokou neuropsychickou
námahou (zátěží) vyplývající z velké
složitosti kognitivních procesů a
vyššího stupně abstraktního myšlení,
představivosti, generalizace a právní
odbornosti a z nutnosti rozhodování
podle zákonných kritérií při aplikaci
platné judikatury, a to současně za
znalosti různorodých jevů a procesů
z různých odvětví a oborů při zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku státu v samostatných
územních samosprávných celcích
včetně řízení a koordinace.
Z těchto důvodů jsou OÚO vystaveni neustálému stresu, což stále
častěji vede k syndromu vyhoření a
odchodu zaměstnance do jiné oblasti
veřejné správy. S ohledem na stanovisko MV ČR, ze kterého vyplývá,
že OÚO budou povinny složit znovu
hkoušku odborné způsobilosti s ohledem na přijetí nového zákona o přestupkovém řízení, mnoho zaměstnanců již nyní hledá jinou oblast
veřejné správy, kde by mohli dále
působit, a to s odůvodněním: „když
už se musím učit něco zcela nového,
pak raději v oblasti, kde nebudu vystavena neustálým atakům a obavám
o své zdraví či majetek“.
Pokud chce stát důsledně postihovat nezákonné jednání svých občanů spadajících pod přestupky, musí
zajistit vysokou kvalifikovanost a
odbornost oprávněných úředních
osob, umožnit prohlubování jejich
kvalifikace a stabilitu. Stejně tak
musí zajistit odpovídající finanční
ohodnocení těchto osob, jejichž
oblast výkonu práce je z těch nejnáročnějších. V opačném případě dojde
k masivnímu odchodu OÚO z veřejné správy, respektive z oblasti
přestupkového řízení, což bude mít
za následek zvýšení počtu přestupkového jednání, kdy nebudou obce
schopny zajistit projednávání přestupků a skutky tak budou ve většině
případů prekludovat.
Z těchto důvodů požadujeme
přiznání zvláštního příplatku za
mimořádnou neuropsychickou zátěž
a za riziko ohrožení zdraví pracovníkům veřejné správy vykonávajícím
agendu přenesené působnosti přestupkového řízení.
Bc. Dana Laštovičková

Jaké otázky byste si měli
položit, než změníte
zdravotní pojišťovnu
Měnit zdravotní pojišťovnu jen na základě poutavé náborové akce je krátkozraké a nepříliš rozumné řešení.
Změně pojišťovny, jež za vás bude odvádět ze zákona povinné zdravotní pojištění, by měla předcházet
zralá úvaha. Než přistoupíte k činu, zamyslete se nad několika důležitými parametry.
Změnit zdravotní pojišťovnu lze podle
zákona o veřejném zdravotním pojištění
ve dvou termínech v roce, přičemž platí,
že přihlásit se můžete pouze jednou za
12 měsíců. Termín pro podání přihlášek
je od 1. ledna do 31. března, klientem
nově zvolené zdravotní pojišťovny se pak
stáváte od 1. července. Pokud nestihnete první termín, je možné přeregistrovat
se i od 1. července do 30. září, v tomto
případě se klientem nové pojišťovny
stáváte od 1. ledna následujícího roku.
Samotné provedení změny je administrativně jednoduché. Stačí pouze v přestupním období vyplnit příslušný formulář,
dostupný ve většině případů online,
a veškerou potřebnou administraci vyřídí
nová pojišťovna za vás.
Jsou beneﬁty pojišťovny pro vás
natolik zásadní, abyste se rozhodli pro
změnu?
Dnes už každá zdravotní pojišťovna
nabízí svým klientům speciální bonusové programy. Nadstandardní nabídky
představují jednu z mála možností, jak
získat konkurenční výhodu. Ty mají
nejrůznější podobu – od příspěvků na
prevenci či na sport až po atraktivní slevy.
Rozhodnout se pro změnu pojišťovny jen
proto, že byste zrovna uvítali 40% slevu
na předplatné oblíbeného časopisu nebo
příspěvek na nákup přilby pro syna, tedy
není příliš strategické. Řada podobných
nabídek má navíc jen časově omezenou
platnost, z dlouhodobého hlediska tedy
nemá význam.
Jakou má pojišťovna tradici
a reference?
Zajímejte se, jak dlouho pojišťovna
funguje, jakou má tradici, kolik eviduje
pojištěnců a jakou má pověst. Nebojte
se poptat i známých, kde jsou pojištěni
a jak jsou spokojeni, abyste měli jistotu,
že získáte vždy to nejmodernější profe-

sionální lékařské ošetření. Mezi stabilní
pojišťovny s lety prověřenou tradicí patří
například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, největší zaměstnanecká
pojišťovna u nás, jež byla v uplynulém
roce vyhlášena celkovým vítězem soutěže o nejlepší zdravotní pojišťovnu roku
2015 a 2016.
Má vyhovující pokrytí?
Nejdůležitějším kritériem ze všech je být
veden u takové pojišťovny, s níž mají
uzavřen smluvní vztah všichni lékaři,
specialisté a zdravotnická zařízení,
kam docházíte. Problematičtější
je u některých pojišťoven dostupnost lékařské péče v určitých regionech. Následkem neuvážené volby
byste mohli například
přijít o lékaře, s nímž
jste roky spokojeni
a jemuž důvěřujete,
a to jen proto, že
s ním nemá vybraná pojišťovna
podepsanou
smlouvu.
Smluvní síť
a dobré pokrytí
tak zůstává
nejzásadnějším faktorem.
Jaký má
přístup ke
klientům?
Ve středu
zájmu by také
měl být přístup
pojišťovny ke
klientům a možnost kontaktu.
Kromě klientských
center, kde se můžete osobně zastavit

a vyřešit váš problém, se pomalu veškeré
byrokratické procesy přesouvají stále více
do virtuálního prostředí internetu. Zvolená
pojišťovna by tedy měla být ve vztahu
k pojištěncům vstřícná, s proklientským
přístupem, snahou co nejvíce zjednodušovat kontakt a omezovat úřední papírování na minimum.

Anketa Odborové akademie 2016

Co je dnes pro mladé lidi důležité, zejména ve vztahu k práci??
Platforma mladých hodnotí další výsledky své ankety

Tímto článkem
navazujeme na
první dva články
v posledních vydáních NOS vycházejících z ankety uspořádané na podzim roku
2016 platformou mladých odborářů a odborářek našeho odborového svazu. Pomocí ankety
jsme chtěli zjistit názor členů a
členek našeho svazu na vztah
mladých a odborů stejně jako na
vztah mladých k práci obecně.
Odpovědi v anketkách by nám
měli poskytnout další a nová témata pro diskuzi v rámci naší
platformy a inspirovat nás pro
další práci. Dostali jsme od vás
vice než 60 vyplněných dotazníků na otevřené anketní otázky
a shrnujeme pro vás v třetím
článku výsledky ankety, které se
budou věnovat otázce: Co si
myslíte, je dnes pro mladé lidi
důležité, zejména ve vztahu
k práci?
Na začátku článku vám představuji nejfrekventovanější odpovědi ankety a v druhé části se
zamyslím, jaká je souvislost
mezi zájmy mladých lidí v práci
a činnosti našeho odborového
svazu.
Přiměřený plat dle vzdělání
a výsledků – nejdůležitějším bodem je pro více než polovinu respondentů vydělávat přiměřený
plat především vzhledem k dosaženému vzdělání a výsledkům
své práce a až v druhé řadě na
základě délky služebního poměru.
Smysluplnost nebo zajímavost práce – na druhém místě
společně s kvalitním pracovním
kolektivem byla nejčastěji zmiňována smysluplnost a zajímavost práce – obojí bylo důležité
pro čtvrtinu respondentů.
Kariérní růst – šestina respondentů oceňovala možnost
kariérního růstu včetně osobního
rozvoje.
Kromě výše zmíněných aspektů pracovního života respondenti
zmiňovali další důležité body
jako například: sladění pracovního a osobního života, flexibilní formy práce, témata jistoty
práce a příznivého pracovního
prostředí a zázemí. Méně často
se mezi odpověďmi objevila témata jako benefity, motivace
nebo sociální jistoty.
Jak se můžeme na základě
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výsledků ankety inspirovat pro
naši odborářskou práci?
Všechny odpovědi jsou pro
nás důležité. Především je nutné
zdůraznit důležitost finančního
ohodnocení, které je také klíčové
pro přilákání nových pracovníků
a pracovnic ve státní sféře (a také
nových odborářů a odborářek).
Toto téma je obzvláště relevantní pro pracovníky ve veřejné
sféře, kde je průměrně nižší plat
než v soukromé sféře. Důsledkem toho veřejná sféra bojuje
s nedostatkem kvalifikovaných
mladých pracovníků. Jako mladí
odboráři jsme se s tímto problémem již potýkali, už v minulosti
jsme uspořádali setkání s panem
náměstkem pro státní službu
RNDr. Josefem Postráneckým na
téma: jak získat mladé lidí na
práci ve státní sféře? I přes
zvýšení platů úředníků a úřednic
v nedávné době je v tomto úsilí
nutné nadále pokračovat. V rámci odborového svazu bychom
měli diskutovat otázky, jaké
máme další možnosti pro to, aby
se platy dostaly alespoň na
úroveň soukromé sféry? Či jaké
máme inovativní možnosti nefinančního odměňování, které by
mohly být zajímavé pro mladé lidi?
Ovšem je nutné tuto diskuzi
směrovat i ven směrem k potenciálním mladým zaměstnancům
a zaměstnankyním ve veřejné
sféře. Toto souvisí se zlepšováním image úřednické práce
mezi mladými lidmi. Je nutné
přilákat pozornost médií, resp.
aktivně prezentovat přes sociální
média úspěchy odborářské práce
např. při nedávném zvýšení platů
úředníků a úřednic.
Co se týče výsledků dotazníkového šetření, je možno vypozorovat zájem o témata, která se
týkají širších aspektů práce zasahujících až do privátního života pracovníků a pracovnic (viz
zmiňované slaďování pracovního a osobního života, flexibilní
formy práce). Právě na tomto
průsečíku práce a soukromého
života spatřuji určité výzvy či
úkoly pro odbory, které odpovídají na výzvy práce mladých lidí
ve 21. století. V tomto ohledu by
odbory mohly mnohem více iniciovat diskuze na sociálních
sítích, publikovat a šířit inovace
v těchto oblastech ze zahraničí či
prosazovat zlepšení na tomto
poli přímo na pracovištích.
Leonie Liemich

§ ODPOVÍDÁME §

Dotaz: Zaměstnavatel má v úmyslu nařídit 2 týdny dovolené
v dubnu, protože budou prováděny rekonstrukční práce v budově.
Má smysl se tomu bránit? Mám nárok na období rekonstrukce
požadovat náhradu mzdy za překážku na straně zaměstnavatele?
né dovolené nesmí činit víc než
Odpověď: Právo na dovolenou
2 týdny.
je jedním z nejdůležitějších soOprávněné zájmy zaměstciálních a osobních práv zaměstnance, ke kterým musí zaměstnanců, kdy je zaměstnanec zanavatel rovněž přihlížet, jsou
městnavatelem placen, aniž by
vyjádřeny především dvěma zápro něj vykonával práci. Smyskonnými skutečnostmi. Zaměstlem dovolené je, aby si zaměstnavatel - pokud je dovolená
nanec fyzicky i psychicky odposkytována po částech - musí
počinul. Je to nejenom v zájmu
zaměstnanci poskytnout alespoň
zaměstnance, ale i zaměstnajednu její část vcelku a to nejvatele a celé společnosti. Proto
méně 2 týdny. Dobu nástupu na
jsou v zákoníku práce striktně
dovolenou je pak zaměstnavatel
stanovená pravidla a podmínky,
povinen zaměstnanci oznámit píza kterých se dovolená zaměstsemně alespoň 14 dnů předem.
nancům uděluje.
Odpověď na dotaz tedy zní:
Stále však platí zásada, že doAno, zaměstnavatel má právo
volenou nám určuje zaměstnana tyto dny dovolenou určit.
vatel. Tato povinnost mu vyMusí však být splněny základní
plývá z § 217 odst. 1 zákoníku
podmínky:
práce. Zaměstnavatel je povinen
• Zaměstnanec musí mít na dourčit dovolenou podle písemvolenou zákonný nárok.
ného rozvrhu čerpání dovolené
• Pokud by se jednalo o hrovydaného s předchozím souhlamadnou dovolenou, je nutná
sem odborové organizace. Rozdohoda s odborovou organizavrh čerpání dovolené však není
cí.
neměnné dogma, lze jej opera• Zaměstnanci musí zůstat pro
tivně měnit.
zbývající část roku alespoň 2
Při určení rozvrhu čerpání dotýdny.
volené přihlíží zaměstnavatel
• Čerpání dovolené bylo zake svým provozním důvodům.
městnanci oznámeno alespoň
Zákoník práce v § 220 zaměstna14 dní předem.
vateli umožňuje v dohodě s odPoslední dvě podmínky neborovou organizací určit i hromusí být dodrženy, pokud se zamadné čerpání dovolené, jestli
městnanec se zaměstnavatelem
je to nezbytné z provozních
dohodne na jiné délce čerpání
důvodů. To lze aplikovat, nejen
dovolené (tedy kratší než dva
když se to týká všech zaměsttýdny vcelku), nebo na kratším
nanců, ale i zaměstnanců v relatermínu pro nařízení dovolené.
tivně samostatné jednotce nebo
JUDr. Pavel Sirůček
útvaru. Délka takovéto hromad-
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Benefit pro 1,3 milionu zaměstnanců je v ohrožení
23. 2. 2017
Nezodpovědná kampaň proti stravenkám

Stravenky jsou druhou měnou ve státě a restaurace za ně platí nemravné
poplatky až deset procent z jejich hodnoty, říká na adresu stravenek prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. „Kampaň proti nim nevedu,“ ujišťuje. Většině restaurací by podle něj zrušení stravenek nevadilo.
Stárek přitom ještě před několika lety tvrdil pravý opak. Když nejúspěšnější ministr financí všech dob Miroslav Kalousek (TOP 09) usiloval
zrušit zvýhodnění stravenek, právě Václav Stárek tehdy horoval za jejich
zachování. Tvrdil dokonce, že mnoho restaurací by zkrachovalo a tisíce lidí
by přišlo o práci.
Podle Unie zaměstnavatelských svazů ČR by bylo zrušení nejoblíbenějšího firemního benefitu, který využívá 1,3 milionu zaměstnanců,
nešťastné. „Podpora zaměstnaneckého stravování je prospěšná pro 60 tisíc
českých firem a tři čtvrtiny všech zaměstnanců. Snaha o nabourání takto
velkého a funkčního systému kvůli dohadům o provize mezi některými
restauracemi a poskytovateli stravenek, považujeme za nešťastné,“ říká
ředitel Vít Jásek.
Podle Unie stravenky využívá 15 tisíc restaurací, které v nich generují
obrat ve výši 10 miliard korun ročně, což je třetina tržeb v době oběda.
http://www.e-sondy.cz/aktualne/6304-3/benefit-pro-13-milionu-zamestnancuje-v-ohrozeni

Odborářská práva v Libérii: Zástupci PSI se sešli s velvyslancem při
OSN v Ženevě
17. únor 2017
Zástupci PSI se 17. února sešli v Ženevě s liberijským velvyslancem při
OSN P. W. Tatem s cílem jednat o situaci odborových předáků odborové organizace NAHWAL J. S. Tambovi a a G. P.
Williamsovi. Uběhly již 3 roky od propuštění z práce těchto dvou odborářů v návaznosti na celonárodní stávku proti katastrofálním pracovním podmínkám, které vedly ke stovkám úmrtí mezi zdravotnickým personálem během boje s epidemií eboly.
18. února 2014 bylo propuštěno 22 odborových předáků a po silnému tlaku
bylo 20 z nich opět pracovní místo vráceno. O své místo tak nakonec přišli jen J. S. Tamba a G. P. Williams, za které opakovaně bojovala PSI, která
se odvolávala na porušení Konvencí ILO 87 a 98.
PSI podpořila Globální stávku stážistů
Během 20. února proběhla globální stávka stážistů a mladých pracovníků.
Během stávky, kterou zorganizovala síť organizací bojujících za práva
stážistů, protestující žádali ukončení bezplatných stáží napříč celým trhem
práce. Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová vyjádřila silnou podporu
hnutí stážistů a vzkázala jim: „Neplacené stáže,
kontrakty bez udání odpracované doby a další
formy nejisté práce dostávají mladé lidi do špatných pracovních míst a snižují jejich potenciál.
Podporujeme tuto globální stávku stážistů a stojíme při mladých lidech, kteří žádají naplnění svých nejzákladnějších pracovních práv!“ Globální protesty jsou pořádané pod názvem stávky, aby
zdůraznily, jak si mladí pracovníci osvojují strategie pracovního hnutí a mají odbory jako své spojence. Stážisté často nemají žádná základní práva jako
je zdravotní péče či ochrana před zneužíváním, když neplacené pozice v rostoucí míře nahrazují reálné pracovní pozice. OSN ve své vlastní výzkumné
zprávě upozorňuje, jak neplacené stáže mohou vést k vykořisťování a ILO
v rostoucí míře zkoumá tyto praktiky v rámci svého výzkumu trendů na pracovním trhu. Navzdory tomuto faktu v samotné OSN dochází v tomto roce
k zneužívání přes 2200 neplacených stážistů, které dá dohromady přes milion neplacených odpracovaných hodin. Ještě v předvečer stávky se tomuto
hnutí podařilo dosáhnout úspěchu poté, co se EU ombudsman ostře vyjádřil
proti využívání stovek neplacených stážistů v institucích EU. Odhaduje se,
že v Evropě je během roku zaměstnáno přes 3 miliony mladých lidí na pozici neplacených stážistů, což je například ekvivalent celé pracovní síly
Dánska. Zastánci neplacených stážistů často argumentují, že tito mladí mohou získat cenné pracovní zkušenosti, ale problémem je, že tito stážisté obvykle odvedou stejnou práci jako placení zaměstnanci. Problémem je i to, že
ti, kteří si nemohou dovolit pracovat zadarmo, jsou vytlačováni na okraj trhu
práce kvůli nedostatku zkušeností, a s tím souvisejí další negativními dopady.
CETA: Krok zpět pro životní prostředí, globální nerovnosti a práva
pracovníků
15. únor 2017
Obchodní dohoda mezi Evropou a Kanadou (CETA) byla ratifikována
Evropským parlamentem. Podle organizací zastupujících občanská sdružení,
pracovníky a ochranu životního prostředí je tato dohoda krokem zpět v boji
s jednou z největších světových krizí a neučiní nic pro zlepšení života
většiny občanů EU a Kanady. Tyto organizace nyní vyzývají národní parlamenty, aby tuto dohodu zablokovaly, a aby EU přišla s návrhy na rovnocenný, sociální a ekologický obchodní režim.
Takovéto řešení je potřebné víc než kdy jindy,
když selhávající model globalizace vytváří
nerovnosti a klimatické změny, a který umožňuje pravicovým populistům využít situace
ve svůj prospěch. Fabian Flues, zástupce organizace Friends of the Earth Europe, k tomu řekl: „Tato dohoda je krokem
zpět v boji s největšími světovými problémy. Je to dohoda, která staví zisk
před lidi, když dává korporacím nepřijatelná práva soudit se s našimi vládami o miliardy. Namísto zaměření se na boj s nerovností, klimatickými změnami a nadměrnému vykořisťování lidí a přírodních zdrojů CETA ještě více
tento boj ztíží.“ Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan se k to-

mu vyjádřil slovy: „Pracující žádné výhody z těchto dohod neuvidí, a stejně
tak z nich žádné výhody nepoplynou ani pro municipality, farmáře, spotřebitelské a environmentální organizace a malé firmy. Boj pokračuje nejen na
národní úrovni ohledně zablokování ratifikace této dohody, ale i napříč EU
při snaze navrhnout novou progresivní obchodní agendu, která by chránila a
podporovala veřejné služby, a která by stavěla lidi a naši planetu na první
místo před korporátní sílu a zisk.“
Turecko: Solidarita s propuštěnými odboráři
21. únor 2017
Paní Gülüzar Atesová pracovala přes 14 let v odborové organizaci BLU,
která je členem odborové federace KESK. Nyní je tato odborářka jedna
z tisícovek odborářů, kteří byli propuštěni z práce v návaznosti na pokus
o státní převrat 15. června 2016. Paní Atesová se písemně obrátila na PSI,
když požádala o solidaritu s ní i jejími kolegy, kteří
byli tímto krokem turecké vlády zasaženi. Do
nedávna se zaměstnanci veřejného sektoru mohli
spolehnout na jistotu zaměstnání, kterou získali po
mnoha letech bojů o lepší podmínky. Vláda však
pracovníky svým rozhodnutím o toto privilegium připravila. Většina propuštěných pracovníků nedostala ani žádné odstupné a jejich nároky na penzijní bonusy byly zrušeny. Stát převedl peníze, které dlužil pracovníkům, na
státní účet. Od pokusu o puč bylo propuštěno 97 679 státních zaměstnanců
a z toho bylo 2550 členy organizace KESK. Zástupci PSI tímto vyjadřují
svou plnou podporu a solidaritu s propuštěnými pracovníky v souvislosti
s neúspěšným pučem v Turecku.
Co říká ETUC na ekonomický „zimní balíček“ EU?
22. únor 2017
Zástupkyně generálního tajemníka Evropské odborové konfederace
(ETUC) Katja Lehto-Komulainenová komentovala „zimní balíček“ ohledně
hospodářské politiky EU: „V hospodářské politice EU chybí jeden faktor - růst, který by prospíval všem. Aby se hospodářské
zotavení dostalo ke všem pracovníkům, potřebujeme zvýšení jejich platů a více veřejných investic napříč celou Evropou.
Evropská komise nyní musí přijít s konkrétními doporučeními na zvýšení
mezd a veřejných výdajů. Zvýšení mezd a více investic by v Evropě
vytvořilo lepší pracovní místa. Kromě podpoření Junckerova plánu to znamená i revizi Paktu stability a růstu, zvýšení flexibility pro vytváření
nových kvalitních pracovních míst, které Evropa potřebuje k úplnému zotavení. Minulý listopad vyzvala Evropská komise k fiskální expanzi o 0,5 %
napříč eurozónou. To je však v rozporu s fiskálními pravidly Paktu stability a růstu. Evropa potřebuje růst a podpořit vnitřní poptávku. Evropská
komise by měla dát silný signál k podpoře kolektivního vyjednávání a
posílení pokrytí kolektivního vyjednávání v členských státech, když to je
nejlepší cestou k dosažení růstu mezd a nastartování růstu.“
Diskuse odborářů v Arménii: Rovnost, sdružování a sociální práva
22. únor 2017
V Jerevanu se sešli zástupci Evropské federace odborových svazů veřejných služebh (EPSU) se svými arménskými kolegy a zástupci místního
ministerstva sociálních věcí a sociální ochrany. Diskuse se zaměřila na právo na stávku. V Arménii je totiž u některých profesí nutné oznámit stávku
alespoň dva týdny předem, zatímco někteří pracovníci (např. energetické odvětví) nemají nárok na
stávku vůbec. Dalšími tématy bylo získávání
nových členů a vztahy mezi ústředními a místními
správními úřady, které jsou negativně zasaženy
různými omezeními. Arménští odboráři konstatovali, že důvěra v odbory je v jejich zemi velice nízká. Generální tajemník
EPSU J. W. Goudriaan představil priority EPSU, kterými jsou bitva proti
dohodě CETA, prosazení vyšších veřejných investic, zvyšování mezd a
ukončení úsporných politik. Evropské odbory právě odstartovaly kampaň za
zvyšování mezd a rovněž aktivně bojují za vyšší ochranu oznamovatelů,
kteří po oznámení o porušování předpisů nyní často přicházejí o svá pracovní místa.
Pavol Mokoš
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