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Předsednictvo VOS

V Praze se ve čtvrtek 30.
března konalo 18. zasedání
předsednictva Výboru OSSOO.
V rámci zprávy o činnosti
předseda OSSOO Bc. Pavel
Bednář informoval o konferenci
Agenturní zaměstnávání v Plzni
a jeho přímý dopad na samosprávu obce, o jednání vedení
svazu s pracovníky oddělení
kolektivního vyjednávání MPSV
na téma kolektivní smlouvy
vyššího stupně v rámci územně
samosprávných celků a v rámci
státní služby. Předseda OS se
účastnil jednání Rady ČMKOS,
která mj. projednala návrh na
řešení nízké úrovně dávek v nemoci a rozhodla o dalším postupu ČMKOS v této oblasti,
jednala o aktuální situaci projednávání koncepční novely zákoníku práce, o vyúčtování prostředků ze státního rozpočtu na

činnost BOZP za rok 2016 a činnosti Výboru ČMKOS pro rovné
příležitosti žen a mužů.
13. března 2017 se uskutečnilo společné jednání odborových
svazů rozpočtové a příspěvkové
sféry, na kterém byl stanoven
postup jednání o platech na rok
2018, projednána novela nařízení vlády č. 564/2006, když
snížení počtu stupnic platových
tarifů stanovených pro odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě bude
znamenat navýšení platu pro
nejhůře odměňované zaměstnance, a projednán zájem odborových svazů o změnu vyhlášky o FKSP. 17. března 1. místopředseda OSSOO JUDr. Pospíšil
a předsedkyně Sekce veřejné
správy OSSOO Ing. Gaňová
Pokračování na straně 2
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ze základních organizací

Z Prostějova: Nespravedlivému postupu se nelze podrobit

Plných šest let pobírala část úředníků z Magistrátu města Prostějova nižší plat, než na jaký měli nárok podle platných právních předpisů.

Prvním krokem k nápravě
bylo, že právník stavebního
úřadu protestoval proti svému
chybnému zařazení do platové
třídy, když byl zařazen ve třídě
10 namísto 11. Zaměstnavatel
uznal svou chybu a provedl
přeřazení a doplatek nepřiznaného platu, a to za poslední tři

roky, které jsou obdobím, za
které lze platové nároky vymáhat soudně.
Ostatní úředníci stavebního
úřadu se tak začali zajímat o své
platové zařazení ve třídě 9, o jehož správnosti měli pochybnosPokračování na straně 2
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ti. Ty potvrdilo stanovisko z Ministerstva práce a sociálních
věcí, když podle složitosti,
odpovědnosti a namáhavosti jejich práce podle nařízení vlády
č. 222 z 1. 10. 2010 o katalogu
prací ve veřejných službách
a správě mají nárok na zařazení
do platové třídy 10. O nápravu
však nepožádali vedeni obavou,
že sice budou přeřazeni, ale
pokud se jim současně sníží

osobní příplatek, nakonec na
tom budou stejně. Ani právo na
doplatek za tři roky nepřevážil
nad dalšími obavami ze znelíbení se zástupcům zaměstnavatele.
A tak požádala začátkem ledna o prověření zařazení pouze
Ing. Věra Netušilová, zaměstnaná jako technik stavebního
úřadu, která je předsedkyní základní odborové organizace při
magistrátu. Na konci ledna letošního roku bylo 8 z 11 úřed-

níků stavebního úřadu pak po
právu přeřazeno do platové třídy
10, a třem byl předán nový popis práce, která svou složitostí,
odpovědností a namáhavostí
odpovídá zařazení do třídy 9.
A byť je V. Netušilová jednou ze
dvou osob ve stavebním úřadu
s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním, a ostatním,
kteří vykonávají nadále práce
odpovídající třídě 10, je vzdělání na základě praxe prominuto,
byla na méně náročnou práci
přeřazena i ona. Rozdíl v platu
za minulá tři léta (ta, která
jsou soudně vymahatelná) jí

Málo odborářů = malý růst platů!

Čas běží a skupinu mladých
odborářů, kteří se začali scházet
po sjezdu našeho odborového
svazu v roce 2011 a kteří posléze vytvořili poradní orgán Výboru OSSOO, postupně opouštějí „stárnoucí“ mladí odboráři.
Jedním takovým je Kamil Kloz
(37 let) z Úřadu práce ČR. Ještě
jako „mladý“ se podílel na organizování seminářů k připravované novele zákona o státní službě či debat mladých odborářů
o atraktivitě odborů pro mladé
zaměstnance. Nyní je členem
výboru základní organizace při
kontaktním pracovišti Úřadu
práce ČR v Ostravě.
Bc. Kamil Kloz, DiS je inspektorem sociálně právní ochrany kontaktního pracoviště Brno,
a možná právě protože v sociální oblasti pracuje „celý“ život,
má i zájem o odborovou činnost,
vždyť v odborech je už od reformy veřejné správy v roce
2002, kdy nastoupil do svého
prvního zaměstnání. Odbory se
snaží propagovat mezi spolupracovníky, a pokud se hovoří o růstu platů, připomíná zásluhy odborů v tomto směru, a na kritiku,
že růst je nízký, má odpověď:
“Málo odborářů = malý růst!”
Platová oblast je samozřejmě
to, co nejvíce zaměstnance zajímá. Špatné je, že není určena
spodní hranice osobního příplatku, který se stanoví dle hodnocení státního zaměstnance.
Pokud bude tedy státní zaměstnanec hodnocen jako vynikající,
nemusí dostat žádný osobní příplatek. Nedoceněna je práce
s klienty. I když obecně úředníci
nejsou u veřejnosti oblíbení,
přece jen K. Kloz vidí zlepšení
vztahu k úřadu práce, protože
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veřejnost je celkem informovaná o tom, že běžní zaměstnanci zajistili fungování úřadu a především pak vyplácení dávek
v době kolapsu informačního
systému. Je zarážející, že tito
pracovníci jsou honorováni tak
špatně, že mají nárok na sociální
dávky. Z důvodu nízkých platů
a také zvýšeného stresu nejen
z jednání s některými klienty,
ale bohužel také z jednání s některými představenými, řada
nových zaměstnanců odchází ve
zkušební době za lepším. Touto
fluktuací nových zaměstnanců
dochází k roztáčení spirály zastupování a mnoho pracovníků je
tak značně přetíženo. K řešení
těchto problémů by mohly přispět početně silnější odbory, bohužel podle K. Kloze je vyšší zájem o činnost a vstup do odborů
až v době těch největších problémů, tak jak tomu bylo při
„Drábkově reformě“. Určitým
omezením zájmu o členství je,
že řada nových zaměstnanců má
služební poměr na dobu určitou,
a tak se úplně s pracovištěm a jeho problémy neztotožňují, popř.
mají obavy z představených.
K propagaci členství zaměstnanců státní správy v odborech
je třeba více připomínat zásluhu
odborů na existenci pěti dnů indispozičního volna podle kolektivní dohody vyššího stupně
a také to, že tento benefit je nutné udržet, což bez odborů není
možné. Také je důležité zdůraznit, že díky odborům už nebudou noví zaměstnanci v prvním
stupni platové třídy až do doby,
než složí úřednickou zkoušku,
ale budou zařazeni dle praxe
jako všichni zaměstnanci. Odbory od počátku účinnosti zákona
o státní službě nezapomínají ani
na zaměstnance, kteří se řídí
zákoníkem práce, a vždy při jednání se zaměstnavatelem trva-

jí na rovném přístupu k oběma
skupinám
zaměstnanců.
C í l e m
státní správy
je spokojený
občan a takový stav nelze dosáhnout bez
spokojeného úředníka, zmiňuje
K. Kloz. Proto oceňuje přístup
jeho nadřízených v Brně, kteří
jsou vstřícní např. k flexibilním
formám práce.
Pro zlepšování pracovních
podmínek bere jako pozitivum
posilování odborů o mladé členy
a funkcionáře, což bylo patrné
i ze složení zástupců základních
organizací na nedávném zasedání podnikového výboru odborových organizací při Úřadu
práce ČR.
-dě-

byl stejně jako ostatním přiznán.
V. Netušilová vnímá přeřazení
na méně náročnou práci jako nespravedlivé a organizační změnu, o kterou se přeřazení opírá,
jako účelovou, a požaduje na vedení úřadu nápravu. Navíc je
poškozena i nižším zápočtem
výdělku za šest let neprávem poníženého platu do výše starobního důchodu, když doplatek
platu za tři roky (soudně vymahatelné) byl vyplacen až po
přiznání důchodu.
Paní Netušilové nebyla nikdy
vytýkána špatná práce, nezvládnutí úkolů, a to je dalším důvodem, který vedle předpokladu
potřebného vysokoškolského
vzdělání hovoří proti přeřazení
na méně náročnou práci. Podle
pí Netušilové reorganizace byla
navíc provedena bez ohledu na
možné provozní problémy, protože na úseku pro podnikatelské
činnosti pracuje jen ona a jedna
kolegyně, kterou z důvodu svého nynějšího zařazení nemůže
plně zastupovat.
Odborová organizace, spoluzaměstnanci i vedení našeho
odborového svazu podporují
paní Netušilovou v nelehké situaci, a ona sama říká, že nespravedlivému postupu vedení
úřadu se nechce podrobit, nechce se smířit s tím, že za narovnání do právního stavu je možné
svévolně trestat ty, kteří se po
právu ozvou, a je odhodlána
proti diskriminaci dále postupovat. Navíc díky jejímu postoji
jsou v současné době prověřována zařazení do platových tříd
úředníků z dalších odborů magistrátu.
-dě-
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osobně informovali výkonného
ředitele Svazu měst a obcí Ing.
Dana Jiránka o možnosti uzavření vyšší kolektivní dohody
pro zaměstnance územně samosprávných celků.
R. Pospíšil informoval o navýšení tarifních platů příslušníků bezpečnostních sborů, o možnosti zvýšit tarifní plat „klíčovým“ státním zaměstnancům
v dalších oborech služby a o sérii seminářů OS financovaných
MPSV k sociálnímu dialogu
odděleně zaměřených na oblast
zaměstnanců podle zákoníku
práce a služebních zákonů.
Vedení svazu se průběžně na žádost základních organizací
účastnilo řešení problémů na
konkrétních pracovištích.

Členové předsednictva se
seznámili s informacemi o průměrných měsíčních platech na
přepočtené zaměstnance v roce
2015 a 2016 a s údaji o stavu
členské základny našeho odborového svazu. Následně byly
diskutovány např. úvahy o rozsáhlejší profesionalizaci při zastupování zaměstnanců na základní úrovni, kritizován malý
zájem zaměstnanců podpořit
úsilí odborů vyšší odborovou
organizovaností, a v souvislosti
s tím byla zdůrazněna potřeba
více propagovat členství v odborech. K letošnímu služebnímu
hodnocení státních zaměstnanců
se diskutující shodli, že objektivita hodnocení je limitována
finančními prostředky a hodnocení neplní svůj účel.
-dě-

Jednání vlády

Vláda 22. března schválila
novelu nařízení vlády č.
304/2014 Sb, která od 1. dubna
umožnuje služebním úřadům
stanovit mimořádný platový tarif klíčovým pracovníkům v dalších oborech státní služby.
Účelem změny je zvýšení atraktivity státní služby v oborech,
v nichž se podle dosavadních
zkušeností služebních úřadů
nedaří získávat dostatečně kvalifikované odborníky z důvodu
nižšího finančního ocenění v porovnání se soukromou sférou.
Nově je i v oborech služby
Finance, Audit, Veřejné investování a zadávání veřejných
zakázek a Organizační věci státní služby a správa služebních
vztahů státních zaměstnanců,
příslušníků
bezpečnostních
sborů a vojáků z povolání
možné odborníkovi na klíčovém
služebním místě určit platový
tarif až ve výši dvojnásobku
platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě

stanovené pro služební místo,
na které je státní zaměstnanec
zařazen nebo jmenován.
***
Novelu nařízení vlády č.
330/2016 Sb., kterou se mění
stupnice základních tarifů pro
příslušníky bezpečnostních sborů ve služebním poměru podle
zákona č. 361/2003 Sb., schválila 29. března vláda. S účinností od 1. července 2017 se
zvýšují o 10 % stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů, uvedené
v přílohách č. 1 a 2 nařízení
vlády. Účelem změny je zatraktivnit službu v bezpečnostních
sborech. Opatření se dotkne příslušníků bezpečnostních sborů,
konkrétně jde o příslušníky
Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České
republiky, Celní správy České
republiky, Vězeňské služby
České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů,
Bezpečnostní informační služby
a Úřadu pro zahraniční styky
a informace.

Z Parlamentu
České republiky

Novela zákona o obecní policii
1. čtení proběhlo 11. 1. 2017
na 54. schůzi PS PČR. Návrh
zákona byl přikázán k projednání výborům, které ho projednaly a vesměs schválily pozměňovací návrhy, ve kterých je
mj. i omezení počtu zkoušek
odborné způsobilosti strážníků,
o které dlouhodobě usiluje náš
odborový svaz. Po úspěšném
vykonání čtvrté zkoušky by
v případě schválení návrhu vydávalo ministerstvo vnitra
strážníkovi osvědčení na dobu
neurčitou. V přechodných ustanoveních novely zákona o obecní policii by podle pozměňovacího návrhu bylo ustanovení,
podle kterého by strážníkovi,

který je v pracovním poměru
k obci ke dni nabytí účinnosti
zákona a pětkrát úspěšně absolvoval zkoušku z odborné
způsobilosti před zkušební komisí ministerstva a je držitelem
platného osvědčení, vydalo ministerstvo při další zkoušce
osvědčení na dobu neurčitou.
Projednávání tisku je navrženo
na pořad 56. schůze od 4. dubna
2017.
Schválený text tisku č. 798
Novela zákona o státní
službě najdete na
http://www.psp.cz/sqw/text/t
iskt.sqw?o=7&ct=798&ct1=
0&v=PZ&pn=8&pt=1
Zákon doručen Senátu 27.
3. 2017. Lhůta pro jednání
v Senátu končí dnem
26. 4. 2017.

Komunikace, propagace a krytá záda – Co je v rámci činnosti odborového
svazu přínosné pro Vaši konkrétní práci, nebo co byste ocenili?

Ve
čtvrté
otázce naší ankety jsme se
snažili získat
zpětnou vazbu
v rámci vztahu
mezi základními organizacemi a odborovým svazem jako
takovým. Je potěšující, že počet
odpovědí na obě části otázky byl
v zásadě vyrovnaný, tedy že
vesměs i tam, kde je vnímána
nějaká potřeba zlepšení či
prohloubení společné práce,
existuje i povědomí o výhodnosti zapojení do velkého svazu.
Na tuto otázku, zejména na její
druhou část však neodpověděli
všichni respondenti – odpovědi
obsahovala jen zhruba polovina
odevzdaných dotazníků.
Co je tedy tím nejvíce oceňovaným?
Nejlépe hodnoceným aspektem práce odborového svazu je
vědomí toho, že základní organizace, jejich předsedové „v tom
nejsou sami“. Základní organizace oceňují, že se mohou na
svaz obrátit se svými problémy
či problémy svých členů i dalších zaměstnanců, že si mohou
požádat o odborné informace
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nejen v právní oblasti, ale
i v otázkách odměňování, kolektivního vyjednávání či BOZP.
V případě komplikovaných situací pak je možné očekávat
podporu ze svazu i v podobě
např. dopisu nebo osobního jednání předsedy svazu. Tyto odpovědi se objevily v cca 55 % případů. Dále respondenti kladně
hodnotili výsledky kolektivního
vyjednávání na nejvyšší úrovni,
ať už v podobě platů, či jiných
benefitů, obecně předávání a poskytování informací, včetně našeho periodika, tedy novin odborového svazu.
Co se týče toho, co by základní organizace naopak přivítaly,
pak je možné konstatovat, že zde
odpovědi korespondovaly s tím,
co jsme se dozvěděli už u předchozích otázek. Větší skupina
odpovědí, cca 20 %, by ocenila
lepší propagaci, více informací
ze svazu, i větší zapojení
mladých. Další odpovědi pak
vycházely ze specifik zaměstnání ve veřejné a státní správě –
jelikož nemůžeme individuálně
jednat o platech, toto vyjednávání je nutné vést na nejvyšší
úrovni. S ohledem na demografické složení naší členské
základny i ostatních zaměstnanců v našem sektoru pak jsou
vznášeny návrhy na výhody pro

matky samoživitelky a rodiče
obecně. V rámci BOZP by pak
respondenti ocenili větší důraz
na ergonomii pracoviště a jeho
vybavení. Další požadavky směřovaly ke zvýšení prestiže úřednické profese, snížení byrokracie
či lepšímu fungování zákona
o státní službě.
Domnívám se, že výsledek tohoto dotazování by mohl poskytnout zpětnou vazbu a nápomoc
i při plánování další činnosti
svazu a jeho programu, včetně
sestavování rozpočtu svazu. Jak
propagace, tak odborné činnosti
a servis pro základní organizace
jsou pochopitelně docela nákladné, a je proto nutné dobře zvažovat, na co stávající prostředky
svazu vynaložit. Do budoucna
by jistě stálo za to zvážit, zda je
či není v našem portfoliu nějaká
aktivita, která by se dala financovat z nějakých dalších zdrojů,
ať nějakého vhodného typu
grantů či dotací, nebo ve spolupráci s jinými svazy, konfederací, či úplně jinými subjekty,
např. vysokými školami či zájmovými sdruženími. S ohledem
na velikost našeho svazu je pak
nezbytné mít na vědomí, že neexistuje jen to společné, ale i to,
co je vlastní třeba jen některým sekcím. Zde by měla fungovat vnitroodborová solidarita,

zejména v obdobích, kdy jsou
nějaká témata více „na pořadu
dne“ než jiná.
Členové a členky odborů a funkcionáři a funkcionářky na úrovni základních organizací (samozřejmě nejen tam) věnují odborům nejen členský příspěvek,
ale i spoustu své energie a volného času. Musí se orientovat
v tématech, která jim nejsou
profesně vlastní. Hájí zájmy zaměstnanců často i za cenu zhoršení vlastního postavení v práci.
Je tedy myslím velice povzbudivé slyšet ocenění alespoň něčeho z toho, co očekávají a využívají za svůj povinný odvod
svazu. Je nezbytné, aby vazby
mezi jednotlivými patry odborového svazu fungovaly co nejlépe a co nejpružněji, aby byly
dobře a rychle předávány informace, aby jednak základní organizace věděly o všech možnostech, jednak aby vedení svazu
mělo povědomí o aktuálních
potřebách. Jen tak bude možné
z toho omezeného balíku peněz
a také lidské energie investovat
co možná nejlépe a plýtvat co
možná nejméně.
Šárka Homfray

Psychosociální rizika a stres při práci

Psychosociální rizika a stres
při práci patří k nejnáročnějším
otázkám v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
Mají významný dopad na lidské zdraví, ale i na organizace
a hospodářství jednotlivých států.
Přibližně polovina evropských zaměstnanců považuje
stres na svém pracovišti za obvyklý a stres je také příčinou asi
poloviny zameškaných pracovních dní. Podobně jako mnoho
jiných otázek v oblasti duševního zdraví je stres často špatně
chápán nebo stigmatizován. Jsouli však psychosociální rizika
a stres vnímány jako problém
celé organizace, a nikoliv jako
chyba jednotlivce, lze je zvládat
jako jakékoliv jiné riziko v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.
Co znamenají psychosociální
rizika a stres?
Psychosociální rizika vyplývají
ze špatné struktury, organizace
a řízení práce a ze špatného společenského kontextu a mohou
mít nepříznivé psychické, tělesné a sociální následky, jakými je
například stres při práci, vyhoření nebo deprese. Zde je několik příkladů pracovních podmínek způsobujících psychosociální rizika:
• nadměrné pracovní zatížení,
• rozporuplné požadavky a nedostatečně jasně vymezené
úlohy,
• nedostatečné zapojení do přijímání rozhodnutí, která mají
na pracovníka dopad, a nedostatečný vliv na způsob
výkonu dané práce,
• špatně řízené organizační
změny, nejistota zaměstnání,
• neefektivní komunikace, nedostatečná podpora ze strany
vedení nebo kolegů,
• psychické a sexuální obtěžování, násilí třetích stran.
Při posuzování pracovních
nároků je důležité nezaměňovat
psychosociální rizika, jako je
nadměrné pracovní zatížení,
s podmínkami, které jsou sice
stimulující a někdy náročné, ale
jedná se o uzpůsobené pracovní
prostředí a pracovníci jsou dobře proškoleni a motivováni vydat ze sebe to nejlepší. Dobré
psychosociální prostředí zvyšuje
výkonnost, podporuje osobní
rozvoj a zlepšuje duševní a tělesnou pohodu pracovníků.
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Zaměstnanci zažívají stres,
pokud jsou nároky jejich práce
větší, než dokáží zvládat. Kromě
duševních zdravotních obtíží se
u pracovníků, kteří trpí dlouhodobým stresem, mohou rozvinout vážné tělesné zdravotní
problémy, jako kardiovaskulární
onemocnění nebo muskuloskeletální obtíže.
Z hlediska organizace negativní účinky zahrnují špatné
celkové výsledky podniku, zvýšenou míru pracovní neschopnosti, přítomnost na pracovišti
i v době nemoci (angl. presenteeism, situace, kdy zaměstnanci
docházejí do práce i v době, kdy
jsou nemocní a nejsou schopni
efektivního výkonu) a zvýšení
počtu úrazů a zranění. Absence
jsou spíše delší než absence vyvolané jinými příčinami a stres
při práci může přispívat ke zvýšené míře předčasného odchodu
do důchodu. Odhady nákladů
pro podniky a společnost jsou
značné a na vnitrostátní úrovni
dosahují miliard eur.
Jak je tento problém
významný?
Evropský průzkum veřejného
mínění provedený agenturou
EU-OSHA zjistil, že přibližně
polovina zaměstnanců považuje
problém stresu při práci na svém
pracovišti za běžný. Mezi nejčastěji uváděné příčiny stresu
při práci patří reorganizace práce nebo nejistota zaměstnání,
dlouhá pracovní doba či nadměrné pracovní zatížení a obtěžování nebo násilí na pracovišti.
Agentura EU-OSHA poskytuje
informace o nejnovějších údajích a poznatcích z výzkumu
týkajících se prevalence stresu
a psychosociálních rizik při práci a jejich dopadů z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.
Má se za to, že preventivní,
holistický a systematický přístup k psychosociálním rizikům
je nejúčinnějším způsobem jejich zvládání. Průzkum podniků
na téma nových a vznikajících
rizik (ESENER) agentury EUOSHA zkoumá, jak jsou psychosociální rizika
vnímána
a zvládána v evropských podnicích, a upozorňuje na hlavní
motivační faktory a překážky
v rámci přijímání opatření
a oblasti, kde je zapotřebí podpora. Z výzkumu vyplývá, že
zvládání psychosociálních rizik
je považováno za náročnější
a složitější, než je tomu v případě „tradičních“ rizik v oblasti

BOZP. Je třeba zvyšovat povědomí o této problematice a vyvinout jednoduché praktické
nástroje usnadňující zvládání
stresu, násilí a obtěžování při
práci.
Co lze udělat pro prevenci
a zvládání psychosociálních
rizik?
Správným přístupem lze psychosociálním rizikům a stresu
při práci předcházet a úspěšně je
zvládat bez ohledu na velikost
nebo typ podniku. Lze je řídit
stejně logicky a systematicky
jako jiná rizika v oblasti BOZP.
Zvládání stresu není jen
morální povinností a dobrou investicí zaměstnavatelů, je to
zákonná povinnost stanovená
v rámcové směrnici 89/391/EHS,
podložená rámcovými dohodami
sociálních partnerů o stresu při
práci a proti obtěžování a násilí
v práci.
Kromě toho Evropská dohoda
o duševním zdraví a životní harmonii uznává měnící se nároky
a zvyšující se tlak na pracovišti
a vyzývá zaměstnavatele k provádění dodatečných dobrovolných opatření s cílem podpořit
duševní pohodu.
Ačkoli mají zaměstnavatelé
zákonnou povinnost zajistit, aby
byla rizika na pracovišti řádně
hodnocena a kontrolována, je
nezbytné zapojit i zaměstnance.
Zaměstnanci a jejich zástupci
nejlépe rozumí problémům,
které mohou na jejich pracovišti nastat. Jejich zapojení zajistí, aby byla zavedena opatření,
která jsou přiměřená i efektivní.

EU-OSHA nabízí množství
informací a praktickou pomoc
při určování psychosociálních
rizik a stresu při práci a jejich
předcházení a zvládání:
Elektronický průvodce
k řízení stresu
a psychosociálních rizik
Elektronický průvodce k řízení stresu a psychosociálních
rizik je k dispozici v národních
verzích. Přináší informace o stresu a psychosociálních rizicích
při práci s cílem zvýšit povědomí o těchto problémech na
pracovišti a pomoci je lépe
pochopit a zvládat.
Záměrem tohoto elektronického průvodce je reagovat na
potřeby zaměstnavatelů a lidí
pracujících v malých podnicích,
kteří se problematikou psychosociálních rizik na pracovišti začínají zabývat a potřebují poradit
s prvními kroky. Průvodce mimo jiné zahrnuje:
• jednoduchá vysvětlení, co je
stres a psychosociální rizika
při práci,
• informace o dopadech na
firmy a jejich zaměstnance,
• praktické příklady předcházení a řešení psychosociálních rizik,
• odkazy na vnitrostátní právní předpisy,
• informace o vnitrostátních
zdrojích a praktických nástrojích.
https://osha.europa.eu/cs/toolsand-publications/e-guide-managing-stress-and-psychosocialrisks

Finanční vzdělávání s ČBA: Úvěrové registry

V České republice fungují čtyři oficiálně uznávané a poskytovateli finančních a některých dalších služeb využívané úvěrové registry. Setkáváme se
s nimi pod zkratkami BRKI, NRKI, CRÚ a SOLUS.
POZOR, neplést si je se soukromou podnikatelskou aktivitou nabízenou pod názvem Centrální registr dlužníků České republiky (CERD).
Výpis nebo informace poskytované CERD, za které zaplatíme nemalé
peníze, nám ve vztahu k bankám, nebankovním poskytovatelům úvěrů,
ale ani státním institucím nijak neposlouží! CERD není poskytovateli finančních služeb v ČR využíván.
Zatímco první tři jsou úvěrové registry pozitivní, databáze SOLUS nabízí
registrů hned několik a ty, které jsou využívány nejčastěji jsou registry negativní.
Co o nás registry vědí?
Úvěrové registry obsahují jen ty informace, které tam o nás naši věřitelé
a poskytovatelé některých dalších služeb, zadají.
V pozitivních registrech najdeme údaje o tom, jaké jsou naše stávající finanční závazky, jak je plníme a jak jsme je plnili v minulosti. Musíme počítat s tím, že tam bude uveden záznam i v případě, že jsme o půjčku teprve
požádali (i jako tzv. spolužadatelé), nebo za úvěr někomu“jen“ ručíme nebo
ručit budeme.
V negativních registrech najdeme záznam pod naším jménem nebo jménem naší firmy jen v případě, že s plněním našich závazků není něco v pořádku. Typicky, pokud jsme v prodlení s placením dohodnutých splátek úvěru
nebo úroků, anebo třeba jen s placením účtů za mobilní telefon.
Jak nám registry pomáhají?
Registry toho o nás a našich dluzích vědí hodně. Jak jsme na tom my sami? Když si peníze půjčujeme, předem víme, kolik potřebujeme nebo kolik
chceme. Musíme si samozřejmě zjistit, kolik nás to bude stát a za jak dlouho
je třeba úvěr i s úroky splatit. Během času, kdy naše půjčka běží, se ale všechny tyhle věci mohou změnit. Třeba jsme úplně zapomněli že úvěrový limit
dohodnutý máme, protože peníze do mínusu vůbec nečerpáme. Nebo jsme
naopak potřebovali víc a úvěr navýšili. Díky tomu se možná změnila doba
splácení i výše našich splátek. A co když jsme si po určité době sloučili několik úvěrů do jednoho jediného (tzv. konsolidace). Může se nám prostě stát, že
v určitém okamžiku nevíme, kolik dlužíme. Právě tehdy nám registry mohou
dát poměrně přesnou odpověď.
Na základě naší žádosti nám registry za poplatek vystaví výpis (platí pro
BRKI, NRKI a SOLUS). Někdy mluvíme též o úvěrové zprávě. Zjistíme z ní,
jaká je naše úvěrová angažovanost (tedy celkovou částku a přehled o tom, komu a kolik v danou chvíli dlužíme) a také, jaká je naše úvěrová minulost.
Dostaneme stejné informace, jako banka nebo nebankovní úvěrová instituce,
pokud bychom u ní o úvěrový produkt právě žádali. Takový kontrolní pohled
do zrcadla nás může zaskočit, ale třeba i pomoci. Líbí se nám nebo ne? Je na
čase něco změnit, anebo se jako dlužníci máme naopak čím chlubit?
Pokud máme o všech svých úvěrech přehled, můžeme registry využít jen
k ověření údajů. Nemáme omylem nedoplatky? Jsme stále vedeni jako dlužníci, když úvěr, u něhož jsme byli spolužadatelé, měl být již dávno splacen?
Neručíme ještě příteli za úvěr ze stavebního spoření? Bude v naší situaci
možné žádat o hypoteční úvěr?
Pokud se domníváme, že informace v registru, neodpovídá skutečnosti, je
nutné kontaktovat toho, kdo o nás informaci do registru zadal. V případě chyby, dojde k opravě zpravidla ve lhůtě jednoho měsíce, kdy se údaje v registrech aktualizují.
To vše samozřejmě funguje jen v případě, že jsme si půjčili od bank nebo
nebankovních úvěrových institucí, které do registrů přispívají. Dlužíme-li
někde jinde, musíme si kouzelné zrcadlo nastavovat sami.
Pozitivní úvěrová historie nám může zajistit výhodnější úvěrové podmínky
a prostřednictvím registrům tak těžíme například z rychlého zpracování žádostí o úvěr. Finanční instituce nás navíc vyhodnocováním naší úvěrové historie chrání před případným předlužením.
BRKI a NRKI
Zkratky, které příliš často nevidíme a možná je jen těžko vyslovíme. Přesto
mohou mít pro nás a pro některá rozhodnutí o nás zásadní význam. Kdo a jak
s BRKI a NRKI vlastně pracuje?
Obojí jsou úvěrové registry, které pomáhají poskytovatelům finančních
služeb při hodnocení naší bonity a důvěryhodnosti. BRKI je Bankovní re-
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gistr klientských informací. Byl založen a je spravován bankami, které v něm
shromažďují informace na základě výslovného zmocnění v zákoně. Je možné
z něj zjistit, jaké úvěry byly nebo jsou konkrétní fyzické osobě (ať již
občanovi nebo podnikateli) poskytnuty a jaká je výše pravidelných splátek.
Současně registr obsahuje i historii splácení těchto závazků, informace o jejich zajištění a také údaje o žádostech o další úvěrové produkty.
NRKI je Nebankovní registr klientských informací. Byl založen a je spravován finančními institucemi, které nejsou bankami, ale poskytují úvěry
(mluvíme o nich jako o splátkových a leasingových společnostech, nebo
společně jako o nebankovních úvěrových institucích). NRKI obsahuje stejný
rozsah informací jako BRKI a navíc i údaje o úvěrech poskytnutých právnickým osobám. Samozřejmě to vše ve vztahu právě k nebankovním úvěrovým
institucím. Údaje jsou v NRKI shromažďovány na základě souhlasu klientů
se zpracováním osobních údajů.
V BRKI náš souhlas se zpracováním osobních údajů potřeba není, ale protože si oba registry informace mezi sebou vyměňují, zpravidla nás banky žádají
o souhlas s poskytnutím našich osobních údajů pro potřeby NRKI. Výhodou této výměny informací mezi registry je, že věřitelé dostanou kompletní zprávu
o klientovi v jednu chvíli a naši žádost o půjčku vyhodnotí rychleji.
Banky a nebankovní úvěrové instituce nás o výpis z registrů nežádají, informace o nás si v BRKI a NRKI zjistí samy. V rámci vnitřních pravidel,
která mají pro bezpečné fungování nastaveny, tak obvykle činí při každé žádosti o úvěr.
Informace v obou registrech jsou aktualizovány pravidelně jednou za
měsíc a po skončení našeho smluvního vztahu s finanční institucí, zůstávají
v databázi ještě další 4 roky. Pokud o úvěrový produkt teprve žádáme, ale
nezískáme jej, anebo se pro něj nerozhodneme, bude naše žádost v BRKI
evidována po dobu jednoho roku a v NRKI po dobu půl roku.
Na základě naší žádosti nám registry za poplatek vystaví výpis (někdy
mluvíme též o úvěrové zprávě). BRKI a NRKI ji nabízí přes portál
www.kolikmam.cz.
Solus
Registrů sdružení SOLUS je hned několik. Pro nás jsou ve vztahu k půjčkám důležité hlavně dva: registr fyzických osob - spotřebitelů (Registr FO)
a registr právnických osob a fyzických osob – podnikatelů (Registr IČ). Ani
jeden z nich není typickým úvěrovým registrem. Členy SOLUSu jsou totiž
kromě bank a nebankovních úvěrových institucí také poskytovatelé telekomunikačních služeb a někteří dodavatelé energií. Informace v těchto registrech tak mohou pocházet i od subjektů, s nimiž máme uzavřeny jiné než
úvěrové smlouvy.
Oba jsou to registry negativní, což znamená, že záznam v Registru FO
nebo Registru IČ bude mít ten, kdo se ve vztahu ke společnosti, která je členem SOLUSu, dostal do prodlení s plněním tří po sobě jdoucích splátek (na
počátku smluvního vztahu dvou a ke konci postačí nesplnění jen splátky jediné), jejichž výše přesáhla 500 Kč a zároveň trvá déle než 30 dní, anebo z jeho strany došlo k jinému neplnění smluvních povinností s následkem zápisu
do registru. Záznam bude v registrech veden ještě 1 rok (záznam od telekomunikačního operátora) nebo 3 roky po splacení našeho dluhu (záznam od
banky nebo nebankovní úvěrové instituce).
Poskytovatelé služeb si informace o nás v registrech SOLUS vyhledávají
a o žádný výpis nás před uzavřením smlouvy nežádají. Záznamy o naší osobě
nebo firmě si samozřejmě můžeme zkontrolovat i my sami pomocí výpisu
z registrů. O tom, jak o výpis požádat a kolik nás to bude stát, se více dozvíme
na stránkách www.solus.cz.
CRÚ
Kromě registrů, které jsou provozovány samotnými poskytovateli úvěrů,
existuje také Centrální registr úvěrů (CRÚ). Centrální proto, že je vedený
Českou národní bankou (ČNB) a účastníky jsou všechny banky a pobočky
zahraničních bank působících na území ČR. Úplně vyčerpávající informace
v něm ale také nenajdeme. CRÚ je to informační systém, který obsahuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických
osob. Nenajdeme v něm tedy žádné údaje o spotřebitelských úvěrech fyzických osob, o hypotečních úvěrech fyzických osob, ani o ručitelských závazcích. Obdobně jako u BRKI a NRKI jsou údaje v CRÚ aktualizovány
pravidelně jednou za měsíc. Přístup k informacím evidovaným v CRÚ mají
všichni účastníci a samozřejmě i ČNB. Podobně jako i další registry, slouží
CRÚ ke sdílení informací o závazcích a platební morálce klientů. Tím
pomáhá bankám při vyhodnocení bonity klientů a rozhodování o tom, jak
řídit svá rizika při poskytování úvěrů.
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VÝHOD
CVIČENÍ DOMA

Pokud patříte mezi ty, kteří se necítí příjemně v prostředí tělocvičen a sportovních center, není třeba věšet hlavu.
Většina cviků, které se provádějí za účelem zpevnění problémových partií, zvládnete hravě v pohodlí domova.
Soukromí
Ať už si zvolíte cvičit podle plánu
sestaveného odborníkem či máte své
ozkoušené cviky, o kterých víte, že
zabírají, nemusíte se bát odsuzovačných
pohledů. Stále platí, že posilovna je někdy spíše módní přehlídkou než místem,
kde na sobě dřete. Doma nemusíte řešit,
že slečna na vedlejším stroji má štíhlejší
pas a určitě se nedočkáte nemístných
narážek od přítomných pánů.

Úspora času a peněz
Pokud nebydlíte přímo v centru dění
a nejbližší ﬁtcentrum máte vzdálené
několik kilometrů, je pochopitelné, že se
kolikrát nedonutíte vůbec někam dojet.

Váha vlastního těla
Celý proces totiž nakonec zabere tři
hodiny, týdně vás to přijde na docela
dost peněz a ve ﬁnále pocit ze cvičení
není takový, jelikož jste otrávení nebo jste
v časovém skluzu.

Větší intenzita tréninku
Jistě jste se ocitli v situaci, kdy jste se
v posilovně zapovídali nebo jste treﬁli
rušnou hodinu a na některé stroje jste
se vůbec nedostali. Doma můžete
být úplně sami, maximálně se členy
rodiny, kteří vám určitě dopřejí prostor
a soukromí. Nestane se tak, že byste
byli nuceni některé partie odﬂáknout či
vynechat.

Každý znalec vám poví, že nic není účinnější, než cvičit pouze s vlastním tělem.
Škála cviků, které se dají doma provozovat, je navíc natolik široká, že není
možné, abyste nevěděli co dál. Pokud
ovšem s cvičením začínáte nebo hledáte
inspiraci, není na škodu si dohledat potřebné informace na internetu. Například
na stránkách www.zdravijakovasen.cz.

Časová ﬂexibilita
Doma jednoduše nejste vázáni na otevírací dobu ﬁtcentra či již zmíněné rušné
hodiny, kdy se v posilovně nedá hnout.
Můžete cvičit kdykoli, záleží to pouze na
vás a vašich časových možnostech.
Možná se setkáte s názorem, že cvičení
doma není tolik účinné, jako když jdete
na místa k tomu určená. Opak je ale
pravdou. Cvičení doma vyžaduje silnou
vůli a motivaci. Pokud jej ale zvládnete a vydržíte, výsledky se dostaví o to
rychleji. Nezapomínejte ovšem prokládat
silové a zpevňovací tréninky kardio cvičením, které vám pomůže s úbytkem váhy
a je navíc úspěšnou prevencí proti kardio
nemocem, které v současné době tvoří
jedny z největších zdravotních problémů
v Evropě.
V podpoře aktivního životního stylu se
poslední roky angažují i samotné zdravotní pojišťovny, které už zdaleka nejsou
zaměřeny pouze na prevenci a poskytování zdravotní péče. Zdravotní pojišťovna
ministerstva vnitra ČR již v roce 2010
spustila unikátní projekt na podporu
prevence, zdraví a kondice Zdraví jako
vášeň. Pravidelně motivuje svoje pojištěnce zajímavými programy a výzvami
a poskytuje pro celou rodinu užitečné
rady, tipy a nápady, jak zachovat pevné
zdraví a shodit přebytečná kila. Když
budete mít ten správný přísun inspirace,
zdraví se stane vášní i pro vás.

§ ODPOVÍDÁME §

Dotaz: Pracuji v režimu pružné pracovní doby. Přihlásil jsem se
k odběru krve, který proběhne mimo mojí základní pracovní
dobu. Zajímalo by mne, jak to bude s náhradou mzdy. Jestli mi
bude proplacena náhrada mzdy nejen za základní pracovní dobu,
ale i její volitelnou část.
Zákoník práce však řeší i situaci,
Odpověď: V daném případě se jedv kterém případě – pokud je pracovná o společensky prospěšný čin,
ní doba rozvržena pružně - je
proto byl odběr krve zařazen v zápřekážka na straně zaměstnance
koníku práce mezi překážky z důhrazena jako náhrada mzdy. To je
vodu obecného zájmu. Pracovní
upraveno v § 97 odst. 2 zákoníku
volno se pak poskytuje dle § 203
práce. Cituji:
odst. 2 písm. d) – cituji:
„Při překážkách v práci na straně
„K činnosti dárce při odběru krve
zaměstnance při pružném rozvržení
a při afereze přísluší pracovní volno
pracovní doby, vymezených přess náhradou mzdy nebo platu ve výši
nou délkou nezbytně nutné doby,
průměrného výdělku za dobu cesty
po kterou přísluší zaměstnanci prak odběru, odběru, cesty zpět a zotavecovní volno, nebo jde-li o činnost
ní po odběru, pokud tyto skutečnosti
zástupců zaměstnanců, se posuzuje
zasahují do pracovní doby v rámci
jako výkon práce celá tato doba“.
24 hodin od nástupu cesty k odběru.
Pokud se týká státních zaměstPokud na cestu k odběru, na odběr
nanců, na které se vztahuje zákon
a cestu zpět nestačí 24 hodin, poskyč. 234/2014 Sb., o státní službě pak
tuje se pracovní volno s náhradou
jsou překážky ve službě na straně
mzdy nebo platu ve výši průměrného
státního zaměstnance řešeny v § 104
výdělku za prokázanou nezbytně nuttohoto zákona. Dle něj se důležité
nou další dobu, pokud zasahuje do
osobní překážky ve službě na straně
pracovní doby. Nedojde-li k odběru,
státního zaměstnance řídí mimo jiné
přísluší pracovní volno s náhradou
§ 199 až 204 zákoníku práce.
mzdy nebo platu ve výši průměrného
Přitom státnímu zaměstnanci přívýdělku jen za prokázanou nezbytně
sluší za dobu překážek v práci plat –
nutnou dobu nepřítomnosti v práci.“
např. pokud se jedná o dárcovství
Pokud má tedy zaměstnanec stakrve – podle § 97 odst. 2 zákoníku
novenou týdenní pracovní dobu
práce.
rozvrženou do pravidelných směn,
JUDr. Pavel Sirůček
je situace jasná.

PŘEČETLI JSME

Rok 2016 přinesl pozitivní ekonomické výsledky

Vývoj ekonomiky v loňském roce byl podle údajů Českého statistického úřadu pozitivní. Hlavními faktory růstu byly spotřeba domácností a přebytek zahraničního obchodu.
Hrubý domácí produkt v roce
2016 vzrostl o 2,3 %. Hospodářský růst byl podpořen především
rostoucími výdaji domácností na
konečnou spotřebu a kladným
přebytkem bilance zahraničního
obchodu. „Hodnota vývozu byla
rekordní. Dosáhla 3 312 miliard
korun a navyšovala se sedmým
rokem v řadě. Tyto výsledky
souvisely především s rostoucím
exportem motorových vozidel.
Tvořil 27,8 % vývozu z České
republiky,“ vysvětluje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.
K ekonomickému růstu přispěl zejména zpracovatelský průmysl. Dařilo se i činnostem v oblasti nemovitostí a díky dobré
úrodě také zemědělství. Naopak
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výkon stavebnictví po celý rok
zpomaloval.
Spotřebitelské ceny v Česku
v prvních třech čtvrtletích loňského roku příliš nerostly. Souviselo to s vývojem cen potravin, které po většinu roku výrazně klesaly. Zdražily až v listopadu a prosinci. Meziroční růst spotřebitelských cen se od ledna do
září pohyboval mezi 0,1 až 0,6 %,
v prosinci však činil 2,0 %. Kromě toho rostly ceny nemovitostí.
Situace na trhu práce se i v roce 2016 zlepšovala. Míra zaměstnanosti dosáhla v posledním
čtvrtletí 72,9 %. Zvyšovala se
dynamičtěji než v EU. Práci mělo na sklonku roku rekordních
5,3 miliónu lidí. „Dobrá finanční situace podniků i sílící obtíže
při hledání nových pracovníků
tlačily na zvyšování mezd. Ty
loni vzrostly v průměru o 4,2 %,
nejvíce od roku 2008.“ Silnějším tempem se navyšoval mzdový medián, který byl ve 4. čtvrtletí meziročně o 6,0 % vyšší.
https://www.czso.cz/csu/czso/vyvojekonomiky-ceske-republiky-v-roce-2016.

Český svaz chovatelů Základní organizace Mikulášovice
a
Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a
organizací při MěÚ ve Varnsdorfu
pořádádají
34. ročník letního stanového tábora se zvířaty

Tábor se uskuteční ve dnech 9. - 29. července 2017 na tábořišti
Zelený kříž v Mikulášovicích - Salmově, ve Šluknovském výběžku,
na pokraji Národního parku České Švýcarsko, GPS: 50.9754250N,
14.3813789E. Tábor bude mít mezinárodní charakter (doposud se jej
zúčastnily děti ze Slovenska, Iráku, Německa, Ruska, Ukrajiny,
Francie a Rakouska). Tábor je zaměřen pro děti se vztahem ke
zvířatům a přírodě, se souhlasem rodičů je možno vzít s sebou na tábor doma chovaná zvířata, o která se budou děti na táboře samy starat.
Ubytování účastníků je ve stanech (klasická A s podsadami a
podlážkami) nebo po dohodě ve vlastních stanech. V přihlášce můžete
uvést, s kým si přejete být ve stanu ubytováni. Stravování je zajištěno
5x denně, účastníci se budou podílet na přípravě. Program je
rekreační - výlety do NP a okolí vč. blízkého města v Německu, spaní
pod širákem, táborové hry, sportování (míčové hry, stolní tenis), koupání na blízkém koupališti, projížďka na koních, zdokonalování znalostí o chovu zvířat a ochraně přírody.
Účastnický poplatek za 21 dnů tábora činí částku 5500 Kč.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. května 2017. Po jejich
obdržení bude odeslána faktura na účastnický poplatek, po obdržení
platby počátkem června další pokyny.
Doprava je individuální nebo po dohodě společná z Prahy.
Závazné přihlášky zasílejte na adresu: ZO ČSCH, Salmov 31, 407
79 Mikulášovice nebo elektronickou poštou (upřednostňujeme) na:
chovatelemikulasovice@seznam.cz . Info na: tel. + 420 602 682 600
nebo Skype: avjura.

Přihláška na stanový tábor Mikulášovice 2017
Přihlašuji své dítě
Jméno a příjmení ......................................................................
Datum narození ........................................................................
Bydliště vč. PSČ.......................................................................
Elektronická adresa .................................................................
Telefon rodičů …........................zam .......................................
Pojištěn u zdravotní pojišťovny ...............................................
Ve stanu si přeji být podle možností společně s ......................
..................................................................................................

Na tábor povezu s sebou zvířata (jaká, kolik, plemeno) /žádná+
..................................................................................................
Požaduji podle možností bezmasou stravu ANO/NE+
Vlastní doprava TAM ( ZPĚT )+
Objednávám společnou dopravu TAM (ZPĚT)+
Doma chováme či projevuji zájem o zvířata ..........................

..................................................................................................
Účastník je/není+ v roce 2017 členem ZO ČSCH (kde)
..................................................................................................
Podpis rodiče dítěte/zákonného zástupce
..................................................................................................
+/nehodící se škrtněte
Mediálním partnerem akce je časopis HAF@MŇAU

Zbavme se rasizmu!
20. březen 2017
21. březen je Mezinárodním dnem za odstranění rasové diskriminace.
Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová při této příležitosti řekla:
„Rasizmus je příčinou utrpení milionů pracovníků kvůli ekonomickému, sociálnímu a politickému vyloučení
a nedostatečnému přístupu ke spravedlnosti. Ukončeme tento bludný kruh!“
Práva na rovnost bez diskriminace jsou
základem zákonů o lidských právech.
Přesto jsou v mnoha částech světa
běžné diskriminační praktiky, založené
na rase, etnickém původu, náboženství
nebo národnosti. R. Pavanellová k tomu
dále řekla: „Boj proti rasizmu a rasové
diskriminaci se stává ještě důležitější
protože populistické vlády využívají rasistickou nenávist a xenofobii jako
součást svých kampaní, když hovoří
o budování zdí ve chvíli, kdy potřebujeme posílit solidaritu, inkluzi a rovnost. Odbory nyní více než kdy jindy musí bojovat a eliminovat tyto praktiky. Během tohoto mezinárodního dne si rovněž připomínáme ty, kteří
padli za oběť trojstrannému otrockému obchodu, který je základem globálního systému vykořisťování, a zároveň se snažíme o sebereflexi toho,
co děláme uvnitř našich organizací a společností v boji proti rasizmu.
Odborové hnutí musí naplnit svou sociální a politickou roli v boji s ideologickou polarizací založenou na rasistické nenávisti, xenofobii vůči migrantům, náboženské radikalizaci a myšlence nadřazenosti jedné rasy nad
druhou. Ve stejnou dobu dochází i ke vzniku nových hnutí proti rasizmu,
jakým je například Blacklivesmatter v USA, Kanadě a Velké Británii.
Role odborů ve veřejných službách při prosazování důstojné práce
pro tělesně postižené pracovníky
21. březen 2017
V závěru roku 2016 zorganizovali zástupci PSI s pomocí ILO v Ženevě
konferenci ohledně lepšího zacházení s tělesně postiženými pracovníky
se zaměřením na roli veřejného sektoru a veřejných služeb. Odborníci
z poboček PSI z celého světa a z různých sektorů si vyměnili své
zkušenosti a názory. Tato konference zlepšila povědomí ohledně problémů zdravotně postižených pracovníků. Existuje mnoho případů
postižených lidí, kteří jsou
diskriminováni při své práci
ve státním sektoru napříč
celým světem, a tato iniciativa
je součástí historické změny
v přístupu k lidem s postižením. Odboráři na konferenci
uvedli praktické příklady podpůrných kroků pro postižené
pracovníky a to jak v rozvinutých, tak i v chudších zemích. Spolupráce ohledně zdravotně postižených
nabízí oboustranně výhodné partnerství se sociálními partnery a je
součástí odborové akce v boji s nerovností a nespravedlností a při
ochraně těch, kteří to potřebují nejvíce. Hlavní závěry konference:
- Větší inkluze lidí s postižením v rámci odborů a odborářských aktivit;
- Zaměstnávání lidí s postižením ve veřejném sektoru, jakožto důležité
součásti plnění zodpovědnosti společnosti;
- Ochrana veřejné služby přes identifikaci a předcházení rizik, kterým
čelí lidé s postižením;
- Prosazování veřejných služeb dostupných i lidem s postižením.
Brexit: ETUC vyzývá Barniera, aby chránil práva pracovníků a jejich pracovní místa
27. březen 2017
Současně s tím, jak Velká Británie spustila článek 50, vyzvali zástupci ETUC Michela Barniera, který je hlavním vyjednavačem EU, aby za-

jistil sociální a ekonomickou dohodu, která ochrání pracovní místa, životní standardy a práva pracovníků. ETUC rovněž vyzývá, aby tato dohoda nebyla založena na modelu volného obchodu při nižších mzdách,
daních a standardech. ETUC vyzývá k:
- ochraně pracovních míst, životních a pracovních podmínek, ochraně
životního prostředí a spotřebitelů, včetně záruky ze strany Evropské
komise, že práva britských pracovníků nespadnou pod úroveň práv
pracovníků v EU;
- právu zůstat, pracovat a pohybovat se. Tato práva by měla být okamžitě
garantována občanům EU ve Velké Británii a také občanům Velké
Británie v EU;
- okamžitému založení fondu na boj s dopady brexitu na pracovní místa
a komunity.
Luca Visentini k tomu řekl: „Spuštění článku 50 bude smutným dnem
pro EU i Velkou Británii. Evropské odborové hnutí je sjednoceno a stojí
při sobě v boji za práva a pracovní místa pracovníků z EU i Velké
Británie.“ ETUC bude pečlivě monitorovat vyjednávání kolem brexitu,
když očekává, že budou dlouhá a náročná. ETUC zároveň požaduje, aby
komisař Barnier garantoval zahrnutí odborů do každé fáze tohoto procesu.
Odbory urgují EU, aby bránila svobodu sdružování v Kazachstánu
28. březen 2017
Zástupci ETUC vyzývají evropské představitele, aby se postavili za
odborářská práva v Kazachstánu. Ve svém společném dopise generální
tajemník ETUC Luca Visentini a generální tajemnice ITUC Sharan
Burrowová odsuzují zatčení a vyslýchání odborářů a rušení registrací
odborových organizací v Kazachstánu. ILO opakovaně vyzval kazašské ministry, aby zrušili zákon, který
omezuje odborářské aktivity. Na
zasedání Rady pro spolupráci mezi
EU a Kazachstánem by zástupci EU měli požadovat propuštění zatčených
odborářů. Luca Visentini k tomu řekl: „Zadržení, věznění a vyslýchání
odborářů policií kvůli jejich odborářských aktivitám představuje vážnou
překážku pro využití odborářských práv. Požadujeme, aby EU na tuto
záležitost vládu v Kazachstánu upozornila, aby požadovala po kazašské
vládě garanci plného respektování práva na sdružování.“
ETUC a ITUC: Útok MMF na práva řeckých pracovníků je nepřijatelný
30. březen 2017
Evropská a mezinárodní odborová konfederace (ETUC a ITUC) vyzvaly Mezinárodní měnový fond, aby polevil ve svých požadavcích
a nenutil Řecko do dalších škrtů penzí a deregulace trhu práce. MMF si
klade drsné podmínky výměnou za schválení
další finanční pomoci Řecku. Řecké pracovníky již delší dobru trápí výrazné snížení životní úrovně. Úsporná a deregulační opatření
požadovaná věřitelskými institucemi od roku
2010 zahrnovala snížení minimální mzdy,
škrtání penzí a omezování rozsahu kolektivního vyjednávání. Generální tajemnice ITUC
Sharan Burrowová uvedla: „Řečtí pracovníci
odnesli téměř celou zátěž krize, která začala v roce 2008. Mzdy strmě
propadly, penze výrazně poklesly a čtvrtina pracovní síly zůstává nezaměstnaná. Organizace ILO zveřejnila v minulém roce studii, která
odhaluje, že pokrytí kolektivním vyjednáváním pokleslo z 70 % před
krizí na 10 % v roce 2015. Pokračující omezování práv pracovníků na
kolektivní vyjednávání neudělá nic pro navrácení Řecka zpět na cestu
hospodářského oživení, ale naopak posílí alarmující trend rostoucí
nerovnosti v této zemi.“
Pavol Mokoš
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