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VII. sjezd ČMKOS

Ve dnech 27. až 28. dubna
2018 se v Praze bude konat VII.
sjezd ČMKOS. Náš odborový
svaz budou zastupovat delegáti –
Bc. Pavel Bednář (předseda
OSSOO), JUDr. Rudolf Pospíšil
(1. místopředseda OSSOO), Ing.
Břetislav Dvořák (2. místopředseda OSSOO), Ing. Alena
Gaňová (Sekce veřejné správy
OSSOO), Jaroslav Chytrý (Sekce policistů a zaměstnanců Policie ČR OSSOO), Ing. Vladimír
Zahrádka (Sekce ústředních
orgánů státní správy OSSOO),
Mgr. Jan Dudek (Sekce úřadů
práce OSSOO), Bc. Miloš

Lokvenc (Sekce
celní
správy
OSSOO), Ing.
V o j t ě c h
Rosenberger
(Sekce finanční
správa OSSOO), Zuzana Rozová
(Sekce správy sociálního zabezpečení OSSOO), Leonie Liemich (Mladí odboráři OSSOO).
Náš odborový svaz nominuje
na předsedu ČMKOS stávajícího
předsedu Josefa Středulu, a na
místopředsedy ČMKOS stávajícího místopředsedu JUDr. Víta
Samka a místopředsedkyni Ing.
Radku Sokolovou.
-dě-

Vláda svým usnesením 11.
dubna pověřila ministryni práce
a sociálních věcí ve spolupráci
s ministryní financí a ministrem
vnitra provedením kolektivního
vyjednávání a předložením návrhu kolektivní dohody vyššího
stupně podle § 143 odst. 3 písm.
b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
„Nyní víme, s kým můžeme
oficiálně zahájit jednání, abychom pro státní zaměstnance za-

jistili lepší pracovní podmínky
a různé benefity, například takzvané sickdays. Nic není samozřejmost, každé zlepšení či výdobytek musí odbory mnohdy
tvrdě vyjednat,“ prohlásil při té
příležitosti předseda Odborového svaze státních orgánů a organizací Bc. Pavel Bednář.
Stávající Kolektivní dohoda
vyššího stupně pro státní zaměstnance platí do 31. 12. 2018.
-dě-

Bude zahájeno vyjednávání o Kolektivní dohodě
vyššího stupně pro státní zaměstnance!

Chcete dostávat newletter?
Napište svou adresu

V minulých měsících do mailových schránek předsedů základních
organizací a dalších členů našeho odborového svazu přistál první
newsletter Novinky OSSOO. Ty mají být jednou z cest, jak aktuálně informovat členy o dění ve svazu, o postojích vedení k aktuálním událostem a umožnit zpětnou vazbu. Jenže vzhledem k tomu, že je jeho příprava a distribuce v „porodních bolestech“, ne
každému do schránky dorazil, jinde zase bylo jeho zobrazení komplikované. S tím se pochopitelně snažíme vypořádat.
Zanedlouho zamíří do vašich schránek další newsletter a my
prosíme, šiřte jej mezi další členy vaší organizace. A pokud si
chcete pojistit, že dorazí i vám, napište svojí mailovou na adresu na
statorgnews@gmail.com.

http://statorg.cmkos.cz

https://www.facebook.com/osstatorg

Modrý text s podtržením je
hypertextový odkaz na webovou stránku nebo na vazbu
v dokumentu. Kliknutím na
“Pokračování na ..” můžete
pokračovat ve čtení textu
přecházejícího na jinou stránku.

Na straně 6 a 7 zveřejňujeme nabídku rekreace
SMRK v Lázních Libverda a nově upravenou přihlášku k této rekreaci, kterou prosím používejte namísto
přihlášky zveřejněné v NOS 6/2018.

Znevážení postavení úřední osoby
nadále přestupkem

Dne 12. 4. 2018 zamítla Poslanecká sněmovna PČR návrh poslanců
Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy
a Vlastimila Válka na vynětí přestupku „znevážení postavení úřední
osoby při výkonu její pravomoci“ ze zákona o některých přestupcích,
když za tento přestupek může být udělena pokuta až 10 000 Kč.
moc, a je tedy třeba, aby přiNavrhovatelé zrušení přestupměřenou a efektivní ochranu
ku zdůvodňovali tím, že vytakové činnosti zajistil stát, tedy
členění zvláštní skutkové podveřejná moc, a nikoliv, aby ji
staty vztahující se pouze na
ponechal na konkrétní úřední
úřední osoby představuje nadosobě. Zařazení dotčené skutměrný zásah státu do rovnosti
kové podstaty přestupku bylo
občanů a vytváří se tak z úředvyvoláno zkušenostmi z praxe,
ních osob občané první či privikdy jsou úřední osoby, zejména
legovanější kategorie, a obavou
některých úřadů jako jsou obecze zneužívání k osobní mstě.
ní úřady, úřady práce nebo poliOdmítnutí sněmovnou předcisté, častým cílem slovních
cházelo projednání vládou a vyurážek a jiných verbálních útoslovení jejího nesouhlasu s tímto
ků vyvolaných nejen frustrací
návrhem vzhledem k tomu, že
z průběhu či výsledku předmětzákon o některých přestupcích je
ného úředního jednání, ale často
v účinnosti teprve od poloviny
také motivovaných snahou zdrloňského roku, a nelze tedy reležet či zmařit úřední úkony.
vantně hodnotit, jak je daná
Riziko zneužití je eliminováno
skutková podstata přestupku
projednáváním přestupku zpravyužívána v praxi. Vláda odmítvidla správním orgánem odlišla i argumentaci navrhovatelů,
ným od orgánu veřejné moci, ježe vyčlenění zvláštní skutkové
hož úřední osoba byla přestuppodstaty vztahující se pouze na
kem postižena.
úřední osoby představuje nad„Jedna z mála dobrých zpráv
měrný zásah do rovnosti občanů,
z politické scény, konkrétně z Pokdyž zařazení předmětné skutslanecké sněmovny Parlamentu
kové podstaty je vyjádřením zájČR. Agresivita občanů na
mu na zajištění veřejného pořádúřadech, u policistů či v sociálku, resp. zájmu na udržení vážních službách nebývale stoupá.
nosti a autority orgánů veřejné
Přestupek znevážení postavení
moci. Přestupek spočívající ve
úřední osoby má v právním státě
znevážení postavení úřední ososvé opodstatnění. Chci věřit, že
by lze spáchat pouze „při výČR je právním státem!“ komenkonu její pravomoci“ a v situaci,
tuje zamítnutí zrušení přestupkdy dotčená úřední osoba nevyku předseda našeho odborového
stupuje „sama za sebe“ jako
svazu Bc. Pavel Bednář.
-děběžný občan, ale za veřejnou

ze sekcí

Ústřední orgány státní správy

Ing. Vladimír Zahrádka je předsedou Sekce ústředních orgánů
státní správy OSSOO, když v této sekci jsou sdružené základní
odborové organizace při ministerstvech a dalších centrálních
úřadech, a které jsou pro část veřejnosti symbolem opovrhované
a zbytečné byrokracie.
A co si o nepříznivém pohledu veřejnosti Vladimír Zahrádka, který je současně
předsedou základní odborové
organizace při Ministerstvu financí, myslí?
Jsem úředníkem 25 let a mám
za to, že největší chybou je
zevšeobecňování špatných zkušeností s některými úředníky.
Dále že se běžně do úřednictva
zahrnují i další veřejní zaměstnanci, což budí dojem nadbytečného množství úředníků.
Různé mediálně známé osobnosti se brání eventuálním pomluvám, ale představitelé úřadů se
nás, úředníků, zpravidla veřejně
nezastanou, nevysvětlí, že bez
úředníků stát fungovat nemůže.

Zákon o státní službě
„prožil“ první parlamentní
volby, zástupci sekce státní
služby MV ČR na konferenci
vaší sekce vloni uvedli, že tentokrát se žádné personální
zemětřesení v souvislosti s volbami konat nebude, dopadlo to
tak?
Určité změny v systemizaci se
odehrály v podstatě na všech
ministerstvech a ústředních
orgánech. Období po volbách se
v tomto případě sešlo se začátkem roku, kdy se daly očekávat změny i bez voleb. Změny se
odehrály především ve vyšších
patrech řízení a až čas ukáže, zda
tyto změny budou či nebudou
mít vliv na řadové zaměstnance.

Novela zákona o státní službě

Odbory kritizovaná novela zákona o státní službě, jejíž návrh

vláda schválila a teprve následně předložila 14. března 2018 jednání Rady hospodářské a sociální dohody (viz informace v NOS
7/2018), je sněmovním tiskem č. 132, jehož projednávání je zařazeno na pořad v současnosti probíhající 12. schůze Poslanecké
sněmovny PČR. Text tisku na:

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=132s

Odbory mají zájem „prodat“ své úspěchy ohledně vyjednávání o platech či kolektivním vyjednávání a získat
i podporu pro další činnost
v tomto směru, daří se to ve
vaší sekci?
Dostat informace o činnosti
základní
organizace
nebo
vyšších odborových orgánů
odborového svazu není i přes
zdánlivě jednoduchou možnost
prostřednictvím elektronické
pošty jednoduché. Někteří zaměstnanci takovou poštu pokládají za nevyžádanou, tyto informace nechtějí dostávat. A tak
spíš
volíme
informování
prostřednictvím zveřejnění na
intranetu. Na Ministerstvu financí pak máme dobrou
spolupráci s personálním odborem a v rámci vstupních
školení noví zaměstnanci, a jsou
to většinou mladí lidé, mají
v podkladových materiálech rovněž informace o činnosti odborové organizace. A možná
i proto není situace v odborové
organizovanosti nijak tragická
a v posledních letech je v zásadě
stabilní. Odboráři - odcházející
odboráři na jiná pracoviště nebo
do důchodu - jsou nahrazeni
novými členy. Osobně nepreferuji cíl, aby všichni zaměstnanci
byli v odborech, důležité je, aby
členové odborů byli ztotožněni
s cíli odborů a chtěli se na jejich
práci aktivně podílet. Pro vyjednávání se zaměstnavatelem naše
početnost není úplně důležitá, na

ministerstvu máme korektní
vztahy, a je samozřejmostí, že vyjednáváme za všechny zaměstnance. Myslím, že určitě polovina zaměstnanců nás podporuje,
váží si naší práce, ale mají obecnou nechuť k organizování se,
a proto v odborech nejsou.
Čerpání indispozičního volna podle kolektivní dohody
vyššího stupně se ne vždy sešlo
s pochopením ze strany představených, zlepšila se v tomto
směru situace?
Někde byly např. tendence
rozdělovat nárok na období půl
roku nebo zákaz navázání indispozičního volna na dovolenou,
ale v letošním roce už je to lepší.
Usuzuji podle toho, že na
schůzce vedení sekce už jsme na
toto, jinak tradiční téma,
nediskutovali. Na našem ministerstvu letos máme v kolektivní
smlouvě a kolektivní dohodě
stav odpovídající vyšší kolektivní dohodě, tedy bez jakýchkoli omezení. V sekci plánujeme
systematickou výměnu zkušeností pomocí vyplňování tabulky
dotazující se na určité benefity
a parametry nastavené v kolektivních smlouvách/kolektivních
dohodách, a také setkání zástupců všech základních organizací
sekce s cílem výměny zkušeností, budeme tak mít větší přehled
o plnění našich cílů. Například
i o tom, jak se daří zřizování
oblíbených dětských skupin,
o které je mezi zaměstnanci
velký zájem.
-dě-

Hospodaření odborových organizací a spolků
(3. aktualizovaný metodický výklad pro praxi k právnímu stavu k 1. 3. 2018)

Nakladatelství SONDY, s. r. o.
J. Plesníková, M. Krbečková
Publikace vás prakticky poučí, proškolí a metodicky povede ke správnému
zvládnutí hospodaření vaší organizace. Provede vás právním úskalím
a seznámí vás s možnostmi, jak finanční prostředky používat ve vazbě na
daňové předpisy, jak vést účetnictví a jak ukládat dokumenty.
Přináší konkrétní příklady zaúčtování jednotlivých účetních operací.
Obsahuje vzory předpisů a tiskopisů, které organizace pro hospodaření potřebují, aby obstály nejen před svou členskou základnou, ale před případnou
kontrolou ze strany státních orgánů.
Cena (bez DPH 10%): 254 Kč
Cena (včetně DPH): 279 Kč

22 % K ROVNOSTI na jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

S kolegyněmi z projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, který
se pod názvem 22 % K ROVNOSTI zabývá rozdílem v odměňování
žen a mužů, jsme se 10. dubna zúčastnily jednání Předsednictva
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje v Mostě.

Předsedkyně Rady Gabriela
Nekolová nám umožnila jednak
představit samotný projekt, jednak hovořit o tématu Gender
Pay Gap, jeho českém rozměru
a úkolech sociálních partnerů
v jeho snižování. Popisovaly
jsme i připravovanou publikaci,
která bude jedním z výsledků
projektu, a která bude mimo jiné
obsahovat konkrétní modelová
ustanovení kolektivních smluv
jako inspiraci pro kolektivní vyjednávání.
Gender Pay Gap a obecně
otázka rovných příležitostí žen
a mužů jsou složitá témata,
u kterých nepanuje zrovna široká shoda nad jejich závažností, příčinami i způsoby řešení.
I z tohoto důvodu jsme uvítaly
možnost diskutovat se zástupci
regionálních sociálních partnerů, včetně některých velkých
zaměstnavatelů. Téma bude více
akcentováno v místní soutěži
o společensky odpovědnou firmu, zvažuje se i aktivní zapojení
některých zaměstnavatelů do
projektu. V diskuzi bylo rovněž
otevřeno téma dotýkající se
bezprostředně agendy našeho
odborového svazu – jaké jsou
příčiny a důvody toho, že ačkoli
tabulkové platy omezují libovůli
v odměňování, stejně i u zaměstnavatelů odměňujících platem si

ženy v průměru vydělávají méně
než muži.
I tato část diskuze poukázala
na to, že se jedná o složitý problém, který není možné zjednodušit jen na otázku přímé
diskriminace při odměňování,
jak se často stává. Kolegyně,
které následující den pořádaly
workshop k rovnému odměňování na pozvání odborové organizace působící u MORA
MORAVIA, rovněž zaznamenaly řadu podnětných dotazů
a ujistily se, jak je široká diskuze pro tuto agendu potřebná.
Workshopy, prezentace a diskuze na regionálních tripartitách
a u jednotlivých sociálních partnerů budeme rády pořádat i nadále, takže věřím, že se spolu při
některé z těchto příležitostí
setkáme.
Šárka Homfray

Již třetím rokem vede ČMKOS
rozsáhlou kampaň proti levné
práci v České republice. Její
výsledky jsou povzbuzující, jelikož se podařilo dosáhnout
výrazného zvýšení minimální
mzdy, nastolil se trend zvyšování
platů ve veřejné sféře, zejména
pedagogů, zlepšily se podmínky
pro kolektivní vyjednávání
vyšších mezd. Kampaň pokračuje, zejména současná ekonomická situace je pro ni příznivá. Ve
svém úsilí o zvýšení výdělků
a odstraňování jejich rozdílů
pokračuje i Evropská odborová
konfederace (EOK), jíž je
ČMKOS aktivním členem.
Jedním z cílů kampaně

ČMKOS je snížit, ba nejlépe
odstranit, rozdíl v odměňování
žen ve srovnání s muži. Tato
propast ve mzdách a platech stále
přetrvává po celé Evropě, přičemž jednou z nejhlubších je
v ČR, kde tento rozdíl činí
v průměru 22 %. Příčin nižších
příjmů žen je celá řada, jsou
propojené a pevně zakořeněné:
stereotypní nahlížení na roli žen
jak na pracovištích, tak v rodinném životě, feminizace některých
odvětví atd. Velkým problém je
slaďování pracovního, rodinného
a soukromého života.
Navrhovaná konkrétní opatření
se zaměřují na uplatňování
zásady rovnosti příležitostí mezi
ženami a muži na trhu práce
a rovného zacházení na pracovišti. Rozdíly v zaměstnanosti žen
a mužů na trhu práce jsou nejvíce
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Za férovější sladění práce a mateřství

patrné v případě rodičů a osob
s pečovatelskými povinnostmi,
což se znatelně promítá do rozdílného odměňování žen a mužů.
Tyto rozdíly ovlivňují výši důchodů žen a mužů, a je známo, že
se podílejí na vyšším riziku chudoby žen ve stáří. Návrh směrnice
EU je důležitým počinem z hlediska evropského práva, neboť se
zabývá placenou otcovskou dovolenou, nepřenosnou částí rodičovské dovolené, umožněním péče
o děti a závislé členy rodiny,
možnostmi flexibilních pracovních podmínek. EOK zdůrazňuje,
že nová práva by umožnila, že řada žen v EU by se nemusela vzdát
zaměstnání, pokud si to nepřejí
nebo nemohou. Snížily by se výdaje na péči, které jsou spojeny se
zdravotními a sociálními službami, a zaměstnaným otcům by by-

lo umožněno, aby měli podíl na
péči a přispěli k praktickému
prosazování rovnosti žen a mužů.
ČMKOS podporuje přijetí
směrnice v rámci kampaně EOK.
Kromě toho ČMKOS přichází
s návrhem na indexaci mezd
rodičů na rodičovské v souladu
s růstem mezd v podniku, což
by bylo konkrétním krokem ke
snižování rozdílu v odměňování
a snížení ztráty v příjmech
pečujícího rodiče. ČMKOS v této souvislosti rovněž soudí, že je
nutné, aby byly podle školského
zákona vytvořeny podmínky,
které umožní umístit bez problémů již dvouleté děti do mateřských škol, budou-li to rodiče
potřebovat.

https://www.cmkos.cz/obsah/219/mez
inarodni-den-zen-za-ferovejsi-sladeni-prace-materstvi/21463

Na Magistrátu města Karviné mají „MAGIVOZ“!

Unikátní pojmenování pro
placené volno i samotné jeho
fungování mají pracovníci magistrátního úřadu v Karviné.
Rozsah benefitu „Magistrátní
volno k vyřízení osobních
záležitostí“ je určen nikoliv
počtem dnů, ale hodinami, jedná
se o 24 hodin. „Takto určený
rozsah, který je možno čerpat po
částech v hodinách, vyhovuje
daleko více, eventuálně je možné čerpat tyto hodiny například v pevně stanovené části
pracovní doby a skloubit je
s výhodami pružné pracovní doby. Samozřejmě, že čerpání
neomezuje fungování úředních
hodin určených pro styk s občany,“ vysvětluje předseda odborové organizace při Magistrátu
města Karviná Ing. David
Uherek.
Také „pokrokově“ tady od
Nového roku přešli s čerpáním
sociálního fondu na cafeterii
společnosti
Edenred.
Do
loňského roku fungovaly běžné
stravenky, penzijní připojištění,
příspěvky na sport či rekreaci,

bývalo i ošatné. Při přípravě
nového způsobu čerpání sociálního fondu, který je ve výši 8 %
z objemu mezd a je určen pro zaměstnance, spolupracovali zástupci zaměstnavatele a odbory
coby zástupci zaměstnanců.
Změně předcházel dotazník pro
zaměstnance, a na základě takto
získaných údajů o zájmu o služby v oblasti sportu, kultury či relaxace a také zájmu o určitá
stravovací zařízení či potravinářské obchody, byla poté uzavřena smlouva, podle které nyní
zaměstnanci používají kartu na
stravování a kartu na benefity.
Ti, kterým nevyhovují karty, mají možnost používat papírové
poukázky. Dohodnuto je i to, že
v případě zájmu o čerpání u dodavatele, se kterým Edenred
nemá smlouvu, provede společnost za přirážku úhradu faktury.
Postupem času přibývá možností čerpání benefitů zařazováním
dalších dodavatelů.
Spolupráce odborů a zaměstnavatele funguje i ohledně
dalších záležitostí. Například

ze základních organizací

v oblasti BOZP: zdravotně vyhovující pracovní židle, úpravy
pracovního prostředí, vhodný
nábytek a počítačová technika.
První týden v červnu se pro
zaměstnance a jejich rodinné
příslušníky tradičně koná akce
nazvaná Ohníček, kterou pořádá
tajemník magistrátu (mimochodem služebně nejstarší tajemník
úřadu územního samosprávného celku v ČR!) ve spolupráci
s odborovou organizací. Ta vymýšlí a spoluorganizuje zábavný a soutěžní program akce,
která se odehrává v zrekonstruovaném areálu Lodičky. Zaměstnanci se setkávají s vedením
úřadu a města ještě v závěru
roku na večírku.
Vedení odborové organizace
pak s vedením úřadu má
pravidelně po čtvrt roce schůzky
a je informováno o personálních,
platových a organizačních zá-

ležitostech. Zaměstnavatel odpovědně vytváří materiální i další
podmínky pro činnost odborové
organizace. Odborová organizace sice podle slov jejího
předsedy Davida Uherka už není tak silná jako před lety, ale
v podstatě se daří nahradit
přirozený úbytek novými členy.
Speciálními akcemi pro odboráře je dvoje bruslení navíc mimo jednoho pro všechny zaměstnance hrazeného ze sociálního
fondu. Dále pak mají odboráři
až tři jednodenní rekreační zájezdy, „kaprovné“ na Vánoce,
příspěvek na kulturu, sport a rekreaci, dary k životním jubileím
a k narození dítěte.
Oporou pro činnost odborové
organizace při Magistrátu města
Karviná je kolektivní smlouva
na dobu neurčitou, která obsahuje mj. i výši přídělu do sociálního fondu.
-dě-

vuje OSSZ v případě, kdy nebylo možné zkontrolovat dodržování režimu nemocného na
tzv. neschopence. Klient odmítl
přijmout informaci o postupu,
který je dán zákonem, a následovala jeho neadekvátní reakce
– obešel stůl a prudce udeřil zaměstnankyni do hlavy, následně
ještě vysadil dveře, které byly
po celou dobu jednání otevřené,
a začal velmi nevybíravě nadávat. Napadení bylo ohlášeno na
tísňovou linku Policie ČR, která
v řádu několika minut na místo
incidentu přijela.
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskovezpravy-2018/180316-fyzicky-utok-na-zamestnankyni-ossz-rakovnik-resi-policie-cr.htm

Výrazně převažující důvěře občanů se těší armáda (69 % důvěřujících, 23 % nedůvěřujících) a Policie ČR (66 ku 32). Důvěra nad
nedůvěrou ještě převážuje k soudům (56 ku 39), u bank (54 ku 41)
a rádií (52 ku 42). Vyrovnaná míra
důvěry a nedůvěry byla zjištěna
u internetu (46 ku 45 nedůvěřujících) a odborů, kde důvěra převažuje o 4 procentní body, a je
zde výrazně nejvyšší podíl odpovědí „nevím“ (22 %). Nedůvěra
převažuje u neziskových organizací a tisku. Tradičně nejnižší důvěru
vyjadřuje česká veřejnost k církvím, kde rozdíl mezi důvěrou
a nedůvěrou je 41 procentních
bodů (25 % důvěřujících, 66 %
nedůvěřujících).
-dě-

PŘEČETLI JSME

Fyzický útok na zaměstnankyni OSSZ
Rakovník řeší Policie ČR

Ve středu 14. března napadl klient zaměstnankyni oddělení
nemocenského pojištění Okresní správy sociálního zabezpečení
(OSSZ) Rakovník, prudce ji udeřil do hlavy. Na místo byla
přivolána Policie ČR.
Zaměstnanci
správ sociálního zabezpečení, kteří jsou denně v přímém kontaktu s klienty, čelí
agresivitě často. Bohužel, běžně
jde o agresi verbální – sprosté
nadávky, urážky, křik, osočování či dokonce výhrůžky,
výjimkou však není ani de-
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molování zařízení a fyzické napadení. Jeho následkem bývá
vždy šok, psychický otřes,
někdy i pracovní neschopnost.
Agresivita klientů je vážným
stresorem a nezřídka vede až
k rozhodnutí opustit profesi.
Důvodem včerejšího napadení byla neochota akceptovat
sdělení, jak má dočasně práce
neschopný pojištěnec postupovat, pokud obdrží oznámení
o provedení kontroly. To vysta-

Z Centra pro výzkum
veřejného mínění:

Dotaz: Kolega v práci rád „zpestřuje“ atmosféru dvojmyslnými
vtipy a narážkami. Mnohokrát jsem mu řekla, že o takové vtípky
nestojím, ohlásila jsem svůj problém nadřízené. Ta si ho zavolala
a vytkla mu takové chování, jenže on ho popírá a tvrdí, že si
vymýšlím. Je možné, abych si bez jeho vědomí natočila na
zvukové zařízení ty jeho hloupé řeči a měla tak důkaz? Nevím si
rady, jak mu v nevhodném jednání zabránit.
Z vašeho dotazu je patrné, že
Dochází-li tedy k sexuálnímu
jste se snažila využít všechny
obtěžování v rámci zaměstnání,
vám dostupné prostředky, aby
nejde o soukromou záležitost
byla v tomto směru zjednána
jednotlivce, který je této disnáprava. Chápu pocit vaší bezkriminaci vystaven, ale je to zámoci, který se jistě může odrazit
ležitost zaměstnavatele. Vei na vašem pracovním výkonu.
doucí zaměstnanci zaměstnaProto se domnívám, že schůdvatele jsou totiž ve smyslu § 74
nější cestou řešení situace je ceszákoníku práce povinni vytvářet
ta domluvy spíš, než otázka
zaměstnancům příznivé prakonfrontace.
covní podmínky. Ty, v případě
Chtěl bych přitom zdůraznit,
kdy dochází k sexuálnímu obže pokud dochází na pracovišti
těžování mezi zaměstnanci, jistě
zaměstnavatele k sexuálnímu
zajištěny nejsou. Přitom vůbec
obtěžování, je to ve smyslu
nemusí jít o vztah mezi podřízákonů chápáno jako diskrimizeným a nadřízeným. Stejnou
nace. A to jak dle § 16 zákoníku
odpovědnost mají zaměstnapráce - zákona 262/2006 Sb.,
vatelé i v případě, když se jedná
tak podle antidiskriminačního
o vztah kolegů mezi sebou.
zákona, tj. zákona č. 198/2009
Vámi zvažované řešení. tj.
Sb., ve kterých je jakákoliv
nahrávka jako důkaz. má svá
diskriminace zakázána.
úskalí. V předmětné věci by

Státní služba

Dotaz: Na našem ministerstvu se vedení rozhodlo zrevidovat
uzavřené dohody o výkonu služby z jiného místa, jestli se vyplatí.
Mají na to právo?
fické ustanovení pro vypovídání
Podle ustanovení § 116 odst. 1
těchto smluv, bude moci být
zákona o státní službě služební
smlouva vypověděna v zásadě
úřad vytváří podmínky pro slajen v případě závažného porušodění rodinného a osobního živování jejich ustanovení státním
ta státních zaměstnanců s výkozaměstnancem, nebo při podstatnem služby, a to mimo jiné sjedné změně okolností, za jakých
náváním možnosti vykonávat
byla uzavřena. Tato změna musí
službu z jiného místa. Tento
být ale skutečně zásadní povahy
úkol je služebnímu úřadu uložen
– pokud by zde nové okolnosti
jako povinnost, která stojí vedle
byly v době jejího uzavírání, nejeho dalších úkolů, zejména zamohla by být smlouva vůbec
jištění plnění úkolů služebního
uzavřena. Pokud nedojde v meúřadu. Při své činnosti a postuzičase ke změně právní úpravy,
pech je tedy mimo jiné povinen
připadalo by v úvahu v podstatě
tento svůj úkol respektovat.
jen významné ohrožení řádného
Dohodu o výkonu služby z jiplnění úkolů služebního úřadu
ného místa upravenou zejména
(nikoli jen nárůst agendy, změna
v § 117 zákona o státní službě
vedení, obecný nesouhlas předa v prováděcím nařízení vlády
staveného s tímto instrumentem
č. 144/2015 Sb. lze s ohledem na
atd.). Zároveň je nezbytné posucharakter této úpravy považovat
zovat naplnění podmínek pro
za veřejnoprávní smlouvu. To
vypovězení či uzavření nové domj. znamená, že se při všech
hody o výkonu služby z jiného
úkonech s touto dohodou soumísta v obdobných případech
visejících bude služební orgán
obdobně, při respektování zámuset řídit správním řádem,
konem vymezených kompetencí
resp. základními zásadami čina povinností a při šetření dobré
nosti správních orgánů. V této
víry dotčených státních zaměstsouvislosti to znamená, že jelinanců. Všechny tyto zásady by
kož právní úprava nemá speciměl mít služební úřad v této souvislosti na paměti.
Šárka Homfray
svazová právnička
NOS 8/2018
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§ ODPOVÍDÁME §

došlo ke střetu zájmu na ochranu
osobnosti, tedy toho, jehož projev byl bez jeho souhlasu
zachycen, se zájmem na ochraně
práv vašich, jako zaměstnance
a zároveň stěžovatele.
Proto bych se přimlouval, aby
byl učiněn ještě jeden vstřícný
krok k vyřešení situace. Za pomoci vedení, respektive odborové organizace, znovu dotyčnému vysvětlit, co a proč vám na
jeho jednání vadí s tím, že každý
z nás má jinak nastavenou
„laťku“ tolerance a vkusu.
Zároveň zdůraznit, že požíváte
ochranu zákoníku práce, § 16
zákona 262/2006 Sb., antidiskriminačního zákona (zákon
198/2009 Sb.,) ze kterých vyplývá, že v pracovněprávních
vztazích je zakázána jakákoliv
diskriminace. Mezi diskriminaci
se počítá i sexuální obtěžování.
Vedení musí vysvětlit a zdůraznit, proč se nejedná o vaší soukromou záležitost.
Pokud by totiž zaměstnavatel
nesjednal nápravu, mohl by
přicházet v úvahu jeho postih ve
formě sankcí.
Jako sankci pak může Státní
úřad inspekce práce ve smyslu
§ 24 zákona č. 251/ 2005 Sb.,
uložit za tento správní delikt
pokutu až do výše 1 milionu Kč
- tedy stejně jako podle § 140
zákona č. 435/ 2004 Sb., o státní zaměstnanosti Úřad práce
ČR.
Je tedy v zájmu zaměstnavatele věc řešit. Může se stát, že
svědecké výpovědi nebudou
stačit a opravdu dojde na výše
zmíněnou nahrávku. Jestliže by
tato nahrávka vyvolala soudní

dohru ze strany vašeho kolegy,
věc by nebyla soudem zkoumána pouze formálně. Tedy, že
zákonem zaručené právo na
ochranu soukromí jedné osoby
má vždy a za všech okolností
přednost před jiným, zákonem
zaručeným právem druhé osoby.
Zvláště v situaci, kdy se ochrany
soukromí dovolával ten, kdo
sám svým jednáním porušil jak
zákoník práce, tak i zákon antidiskriminační.
Nechce se mi věřit, že by
dotyčný pokračujícím nepřípustným jednáním vůči vaší osobě
chtěl vystavit zaměstnavatele
zkoumání ze strany inspekce
práce nebo úřadu práce se všemi
možnými dopady. Zvláště pak
s rizikem, že by se důsledky případných sankcí obrátily proti němu. V takovýchto případech se
zkoumá důvěryhodnost obou
stran. S odvoláním na logiku věci se jeví vaše důvěryhodnost
vyšší. Jistě by soud nedospěl
k názoru, že se jedná o nahrávku
vámi připravenou jako provokaci, která měla vyvolat protiprávní jednání dotyčného.
Závěrem:
Odpovědnost za zamezení
diskriminačního jednání včetně
sexuálního obtěžování je na zaměstnavateli.
Před konfrontací je lépe volit
dohodu s cílem dosáhnout změny chování dotyčného.
Pořízení nahrávky bez souhlasu dotyčného neznamená automaticky porušení osobnostního
práva, pokud dotyčný sám porušuje zákon. Takovýto důkaz
nahrávkou může soud připustit.
JUDr. Pavel Sirůček

Právní poradenství pro členy ČMKOS
Útvar regionální politiky ČMKOS
e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz

Tel: 234 463 333, Mob.: 602 395 387

na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-

pro-cleny-cmkos najdete přehled poraden a jejich úředních

hodin, Žádanku o poskytnutí služby právního poradenství
pro členy ČMKOS, Žádanku doložení členství pro poskyt-

nutí právní pomoci a Zásady pro činnost právního poradenství pro členy ČMKOS.

Rekreační zařízení

SMRK v Lá zních Libverda

v roce 2018

Lázně Libverda leží v nadmořské výšce 424 m v libereckém regionu, v jedné z malebných kotlin, která uzavírá severní svah Jizerských hor a horský masiv Smrk. Jsou vzdálené 30 km od Liberce
a 6 km od Nového Města pod Smrkem.V krásném okolí je mnoho zajímavých cílů pro vycházky a výlety. Blízké Hejnice s barokním chrámem jsou známým rekreačním a poutním místem Jizerských
hor, odkud není daleko k vodopádu Sloupského potoka i Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant, centrum kultury Liberec s botanickou a zoologickou zahradou,
Ještěd s vyhlídkovou restaurací, Jablonec nad Nisou, známý výstavami skla a bižuterie. Lázně obklopují jehličnaté lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jejich klimatický charakter. Léto
je mírné a bez velkých veder, podzim suchý a teplý. V zimě ideální podmínky pro lyžaře běžkaře (upravená stopa pro běžky), pro sjezdaře Bedřichov, Janov n. Nisou, Ještěd. Místo je vhodné i pro
cykloturistiku vzhledem k upraveným tratím (jízdní kolo s sebou, možnost úschovy). Zákaz pobytu s domácími zvířaty.
Zajišťuje na OS pí V. Řehořová, která vám na podkladě předběžné telefonické objednávky zašle tiskopis závazné objednávky, nebo využijte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 6/2018.
Provoz v rekreačním středisku OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR
“SMRK” vám nabízí příjemnou dovolenou příp. v pěkném prostředí a dobrých klimatických podmínkách. Rekonstruované rekreační zařízení “SMRK” (vzdálené 500 m od lázeňského centra) je
umístěno v zahradě, pro děti hřiště s houpačkami, prolézačkou a pískovištěm, antukové hřiště na tenis, odbíjenou, nohejbal, venkovní stůl na stolní tenis, možnost posezení u krbu.
Koupání - umělé koupaliště v Hejnicích (3 km), v Raspenavě (6 km), bazén v Novém Městě p.
Smrkem (5 km), jezero Berzdorfer v Německu (37 km), lyžování - Swieradow Zdroj (19 km), Ještěd
u Liberce (35 km).
Rekreační středisko lze využívat k:
- rekreačnímu pobytu a sportovnímu pobytu,
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba).
UBYTOVÁNÍ
V budově rekreačního střediska je 11 pokojù s 32 lůžky ve 3 nadzemních podlažích. Pro odborový svaz
je vyčleněno 5 pokojů s následující lůžkovou kapacitou:
3 x 2lůžkový pokoj + l přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 3lůžkový pokoj + 1 přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 4lůžkový pokoj.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením -WC, sprchový kout, umyvadlo a TV,
WI-FI připojení k internetu v celé budově.
Platba poukazu se provádí OS převodním příkazem nebo složenkou na základě faktury vystavené OS.
Po zaplacení obdrží žadatel poukaz včetně informací k pobytu.
Po dohodě ZO MF a OSSOO jsou ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.

číslo

pokoj

Ceny platné od 1. 1. 2018

cena za pokoj/noc

velikost

1) sezóna

mimo sezónu

6

3+1

630, -

470, -

*10
pokoj ZO MF

1+1

210,-

3, 4, 5
12

2+1
4

505,-

745, -

385, 525, 210,-

1) sezóna od 2. 6. - 29. 9. 2018 a od 16. 12. 2018 - 2. 1. 2019
* možno objednat po domluvě s OS (pí. Řehořová)

20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poslytnuta objednateli, který je členem
OSSOO

STRAVOVÁNÍ není v rekreačním zařízení zajištěno k dispozici je moderně vybavená kuchyně (sporáky,
kuchyňské linky s nádobím - každá rodina Má uzamykatelnou skříňku, - mikrovlnka, varné konvice, ledničky). Ke stolování je určena jídelna, která zároveň slouží jako společenská místnost s televizorem.
Stravovat se můžete v různých restauračních zařízeních, která se nacházejí v blízkosti RS SMRK nebo přímo v komplexu lázní.

DOPRAVA
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. Do Lázní Libverda je autobusové spojení z Liberce, zastávka Lázně Libverda obratiště, asi 150 m od rekr. střediska. Pro osobní auta rekreantů je vyhrazeno
parkoviště přímo v objektu RS.
INFORMACE PRO NÁVŠTEVNÍKY O ZAJÍMAVOSTECH V REGIONU
Lázně Libverda jsou malé, klidné městečko ležící 30 km od Liberce v podhůří severního úpatí
Jizerských hor. K hlavním léčivým zdrojům patří prameny minerálních vod hydrogenuhličitanohorečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Léčí se zde srdeční a cévní choroby, nemoci
pohybového ústrojí a duševní poruchy. Dnes se zdejší voda využívá především k minerálně-uhličitým
koupelím a pitné kúře. Lázně jsou obklopeny rozsáhlým parkem, ve kterém se nachází komplex budov. Památkově významným je dvoupatrový empírový zámeček. V současnosti patří lázně k významným střediskům rekreace a turistiky a jsou důležitým místem pro odpočinek a relaxaci. Zájemci o lázeňskou, rehabilitační a wellness péči si mohou tyto služby domluvit sami přímo v Lázních Libverda.
Vyhlídky nad Libverdou
Vyhlídka Libverdských pramenů
Vyhlídku najdete na severní stráni nad centrem obce nedaleko od schodů k Obřímu sudu (cca 100 m
vlevo při cestě nahoru). Poskytne vám nádherný pohled na dolní část Libverdy, zejména pak na
lázeňský areál s kolonádou a parkem.
Vyhlídka Pekelské sázky
Nachází se v parčíku u hlavní silnice cca 300 m od Obřího sudu ve směru Přebytek a Nové Město pod
Smrkem. Poskytne vám jeden z nejkrásnějších pohledů na osadu Peklo a jeho údolí.
Vyhlídka Dobrého ducha MUHU
Hledejte ji na okraji lesa cca 200 m za Obřím sudem ve směru po žluté turistické značce na Nové
Město pod Smrkem. Poskytne vám nádherný jižní pohled na střední a horní část Libverdy.
Vyhlídka Hájníkova kohouta
Půjdete k ní přes konec horní Libverdy pod Jizerskou chatou a dáte se po cestě do lesa k Chatě
Hubertka a k vyhlídce Kočičí kameny. Poskytne vám krásný a netypický západní pohled do údolí
Libverdy.
Vyhlídka Hejnické madony
Vydáte se kolem místního hřbitova, kde můžete obdivovat pohled na město Hejnice s bazilikou
Navštívení Panny Marie a majestátní hradbou vrcholů Jizerských hor.
Když se otočíte o 180° objeví se před vámi severní pohled na údolí Libverdy a Obří sud nad ním.
V krásném okolí je mnoho zajímavých turistických stezek pro pěší, skvělých cyklotras a singltrek –
síť úzkých jednosměrných stezek různé obtížnosti, umístěných pod majestátní horu Smrk do překrásné přírody Jizerských hor. Jizerský singltrek má dvě nástupní místa, nad Lázněmi Libverda
a u Nového Města pod Smrkem.
V zimě zde najdete běžecké tratě. Krásnou atmosféru severního úbočí Jizerských hor mohou milovníci běžeckého lyžování okusit na dvou běžeckých okruzích o délce 4,7 km (v Lázních Libverda) a 20
km (v Novém Městě pod Smrkem), ze kterých je možno vyrazit i na nedalekou Jizerskou magistrálu
(150 km upravených běžeckých stop).
Vyhlášenou atrakcí v širokém okolí je restaurace, umístěná v obřím sudu, postavená v roce 1931
a sloužila zejména lázeňským hostům. Jedná se o jedinou památku tohoto typu v České republice.
Z terasy před restaurací je jedinečný výhled na severní svahy Jizerských hor i na část Frýdlantska.
Součástí restaurace Obří Sud je MINI ZOO. V blízkosti Lázní Libverda nalezneme i rekreační a poutní místo Hejnice s barokním chrámem. Odtud není daleko k místním vodopádům Sloupského
a Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant.

Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá:
pí Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474, fax 224 142 273, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz
OS státních orgánů a organizací, Senovážné nám 23, 110 00 Praha 1, http://statorg.cmkos.cz

Odborový svaz státních orgánů
organizací, Senovážné nám. 23,
110 00 Praha 1

Smrk, Lázně Libverda

VRAŤTE O B RATE M
OS stát. orgánů a organizací
pí Řehořová, tel. 224 142 474,
fax 224 142 273
Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 6 a 8/2018 - web stránky OS “rekreace”

Objednavatel

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2018

Jméno a příjmení
Bydliště

PSČ

Zaměstnavatel
(pracoviště)

tel. číslo

e-mail

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"
délka pobytu: v termínu od - do
počet účastníků:

pokoj číslo:

tj. počet nocí

Způsob platby:
Žádám o vystavení faktury na zaměstnavatele: (uveďte název a adresu, vč. PSČ)

Žádám o zaslání složenky
Platbu provedu převodem ze svého účtu
Platba v hotovosti na pokladně OS

ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE

(zakroužkujte)
(zakroužkujte)
(zakroužkujte)

Všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlasím, aby Odborový svaz státních orgánů a organizací
pořádající rekreaci zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v závazné objednávce, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností souvisejících s poskytnutím rekreace. Prohlašuji, že jsem informován(a)
ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů o užití mnou poskytnutých osobních údajů.

podpis žadatele, datum

členství v ZO a správnost údajů potvrzuje razítko a podpis VZO
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tel.: 844 888 888

www.vozp.cz

Stanovisko evropských sociálních partnerů ohledně Víceletého finančního rámce
21. březen 2018
Evropští sociální partneři mají hluboké obavy z potenciálního
zpoždění přijetí Víceletého finančního rámce (MFF) pro období po
roce 2020 kvůli politickým neshodám. Evropští občané, pracovníci
a společnosti budou čelit veliké
transformaci vzhledem k důležitým
změnám v rámci Evropské unie, jako
jsou demografické stárnutí populace
nebo digitalizace. Kromě toho bude
EU čelit vnějším výzvám včetně udržení silné hospodářské pozice ve světě ve světle agresivní obchodní
politiky USA a rapidnímu růstu ekonomik rozvojových zemí. MFF je
klíčovým nástrojem pro mobilizaci tolik potřebných investic v Evropě
a ztráta času při schvalování této strategie by bylo za současných podmínek velmi nezodpovědné. Evropští sociální partneři tak důrazně
vyzývají všechny relevantní strany, aby zajistily, že MFF pro období
po roce 2020 bude schválen před evropskými volbami. Sociální partneři navíc zdůrazňují potřebu zaměřit MFF na růst a zaměstnanost
a plné zachování vlivu sociálních partnerů v řízení relevantních finančních zdrojů, jako je Evropský sociální fond.
EPSU a CEMR diskutovali o veřejných zakázkách, sociální
férovosti a rovnosti pohlaví
6. duben 2018
Evropská komise právě reviduje svou příručku ohledně zodpovědného zadávání veřejných zakázek, která by měla brát v úvahu zlepšení,
která byla provedena ve Směrnici o veřejných zakázkách z roku 2014.
EPSU a CEMR (Rada evropských
obcí a regionů) v návaznosti na
příručku z roku 2011 vydávaly společné stanovisko, a i při vývoji nové
příručky budou chtít říct svůj názor.
Pracovní skupina rovněž obdržela
přehled o „balíčku o sociální férovosti“, který byl vydán v březnu.
Tento dokument obsahuje návrh na doporučení Evropské rady ohledně přístupu k sociální ochraně a návrh regulace, která by znamenala
založení Evropského úřadu pro práci (ELA). Pracovní skupina rovněž
diskutovala o plánu Evropské komise ohledně rovnosti pohlaví, která
zahrnuje mnoho oblastí včetně mzdové transparentnosti. Tato diskuse
byla užitečná k podpoře implementace EPSU-CEMR směrnic o akčních plánech na zlepšení rovnosti mezi pohlavími v místní i regionální samosprávě, které byly schváleny v prosinci 2017.
Setkání se zástupci ruských poboček EPSU
9. duben 2018
Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan se 4. dubna
v Moskvě sešel se zástupci ruských odborových organizací, které jsou
přidružené k EPSU. Odboráři diskutovali o rostoucím napětí mezi západními zeměmi a Ruskem, a šéf EPSU zde zdůraznil důležitost
zaměřit se na obecné problémy
a zájmy pracovníků a odborů. Vyhrocená rétorika a vyhrožování
neudělají náš svět bezpečnějším.
Mnoho odborů v Rusku přichází
o své členy, a tak některé organizace zaměřily svůj zájem na projekty pro mladé pracovníky. Těmto
projektům se daří získávat mladé odboráře, a tak můžou jít příkladem
ostatním. Znovuzvolení Vladimíra Putina a jeho příslib vyššího financování pro zdravotní a sociální služby by mohlo pomoci při vytváření
více pracovních míst pro zdravotní sestry nebo doktory. Ve zdravotním
sektoru čelí tak jako v dalších zemích EU nedostatku pracovní síly
a také problémům s korupcí, když pravidla veřejných zakázek jsou
často porušována. I v Rusku řeší odbory problém nových vlastníků,

kteří chtějí být vyloučeni z kolektivního vyjednávání a dialogu.
Navzdory skepticizmu kolem klimatických změn, Rusko podepsalo
Pařížskou dohodu z roku 2015 na snížení emisí CO2, avšak doposud
tuto dohodu neratifikovalo.
Za férové, moderní a efektivní korporátní zdanění v Evropě
11. duben 2018
Během 9. dubna zorganizoval výzkumný institut ETUC konferenci
o férovém, moderním a efektivním zdanění korporací v Evropě.
S blížícími se evropskými volbami, které nás čekají příští rok, to byla
příležitost k diskuzi o nápravě starých daňových pravidel, ze kterých
profitují jenom velké korporace a ti nejbohatší na úkor pracovníků
a malých firem. Své názory na
novou podobu zdanění zde sdíleli členové Evropského parlamentu, aktivisté za daňovou
spravedlnost, akademici a také
euro komisař pro daňové záležitosti Pierre Moscovici. Zástupkyně Evropské federace odborových svazů veřejných služeb
(EPSU) Nadja Salsonová hovořila o faktorech, které řídí daňovou
konkurenci a z ní plynoucí propad korporátního zdanění. Přehlíženými
faktory jsou mzdová stagnace, privatizace veřejných služeb a lukrativní trh se specialisty na daňové úniky. Daňová konkurence je jako
daňová válka, která by se díky brexitu mohla dále vyostřit. Ve hře je
budoucnost progresivního zdanění zisků a nejvyšších příjmů.
Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan při závěrečné řeči
vyzval k boji za větší zdroje pro daňové úřady, přísnější tresty za
daňové úniky, odebrání licencí specialistům na daňové optimalizace
a k veřejné transparentnosti korporátního účetnictví, které jasně
odhalí, kde byly zisky generovány. Všichni účastníci kromě zástupce
OECD se shodli na tom, že může být učiněno mnohem více, a konference rovněž ukázala, že evropská budoucnost se spoléhá na systémy
férového zdanění při financování veřejných služeb, které občané
a podniky potřebují.
ETUC: Deklarace podpory všem pracovníkům ve veřejném sektoru a jejich odborům v Dánsku
12. duben 2018
Generální tajemník Evropské odborové konfederace (ETUC) Luca
Visentini zaslal svým dánským kolegům prohlášení, ve které vyjadřuje podporu všem pracovníkům ve veřejných službách a jejich odborům
a zároveň vyzývá zástupce zaměstnavatelů, aby okamžitě zrušili
hrozbu uzavření pracovišť. Výňatek z prohlášení:
„ETUC podporuje vaše požadavky a stojí za vámi v boji za férový růst
mezd ve veřejném sektoru, který by měl reflektovat vývoj mezd v soukromém sektoru.
Rovněž podporujeme vaši výzvu ke kolektivní
dohodě pro regulaci pracovních hodin učitelů.
Tímto dopisem dáváme my – hlas zastupující
45 milionů svých členů z 89 odborových organizací v 39 evropských zemích a 10 evropských odborových federací
– plnou podporu odborům ve veřejných službách v Dánsku, které bojují za lepší pracovní podmínky svých členů. Jsme hluboce znepokojeni hrozbou uzavření pracovišť ve veřejném sektoru obzvláště v zemi, kde jsou pracovní vztahy založené na modelu sociálního dialogu,
kolektivního vyjednávání a kolektivní akce. Hrozba uzavření pracovišť pro 90 % státních zaměstnanců a 50 % municipálních pracovníků
je velmi agresivní. Jedná se o zcela přehnanou reakci na oznámení
o stávce 10 % celkové pracovní síly. Domníváme se, že za touto taktikou stojí snaha způsobit rozkol ve vládě, který by mohl sloužit jako
výmluva pro vládní intervenci a podkopání dánského systému kolektivního vyjednávání. Dánská vláda musí splnit své závazky a podpořit
svobodné vyjednávání. Očekáváme, že dánská vláda bude mít v paměti kritiku ze strany ILO poté, co v roce 2013 uzavřela pracoviště
dánským učitelům.“
Pavol Mokoš
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