
 
 

INFO FINAL 
 

19. setkání volebního obvodu EPSU pro Střední Evropu 
a Západní Balkán (19th EPSU CEWB CM) 
9. – 10. března, Hotel„Lero”, Dubrovnik, Chorvatsko 

 
 
Organizační záležitosti  
(Josef Krejbych, regionální sekretář EPSU CEWB) 
Přivítání zástupců 55 účastníků 10 zemí 
5 z 10-ti zastoupených zemí je v EU.  
Cca 70 odborových svazů. 
 
(Jan Willem Goudriaan, EPSU General Secretary) 
Pozdravení s krátkým avízem evropských témat k následné diskusi jako jsou např. utečenecká krize  
či narůstající počet úspěchu extrémistických stran ve volbách v jednotlivých zemích. 
Podpora stávkujících zdravotníků ve Velké Británii, energetiků v Řecku (viz generální stávka 4. 2. 2016) 
či dnešní řecké stávky proti reformám penzí. 
 
Aktuální vývoj v Chorvatsku  
(Zástupci Chorvatska) 
 
Přijetí programu 19. volebního zasedání CEWB – OK 
 
Přijetí zápisu 18. volebního zasedání CEWB – OK 
 
Záležitosti odborových svazů v regionech :  Odborová práva, sociální dialog, kolektivní vyjednávání, 
privatizace a liberalizace, akce realizované afilacemi  
(příspěvky zástupců jednotlivých zemí) 
 
CHORVATSKO  - BOSNA A HERCEGOVINA – MAKEDONIE – SRBSKO – KOSOVO – MAĎARSKO – 
SLOVENSKO – ČESKO : 
 

Počet obyvatel: 10,5 mil obyvatel /proti minulé zprávě beze změny  
Nezaměstnanost 6,2% /pokles 1,3%  
450 tisíc nezaměstnaných/pokles  
Cca 4 mil zaměstnaných  
100 tisíc volných míst /nárůst  

Průměrná mzda: 26 000 Kč (962 Eur), nárůst o 4%  

Minimální mzda: 9 900 Kč (367 Eur), na hodinu 58,70 Kč (2,2 Eura), nárůst o 7%  
 

  
Více z ostatních zemí bude k dispozici na http://www.epsu.org/a/11924 

http://www.epsu.org/a/11924


 
 
Aktivity a aktuální vývoj v regionu CEWB (Střední Evropa a západní Balkán)  
(zpráva Josefa Krejbycha, regionální sekretář EPSU CEWB)  
Rekapitulace akcí od poslední konference – viz internet EPSU a PSI a příloha 

 
Ženy a rovnoprávnost pohlaví  
(Ivana Břeňková, zástupce komise pro Women’s and Gender Equality). 
Rekapitulace akcí od poslední konference – viz internet EPSU a PSI a příloha 

       
 
EPSU priority a pracovní plán na rok 2016 
Budoucí zaměření práce ve střední a východní Evropě  
(prezentace Jana Willema Goudriaana, EPSU General Secretary). 
Mj. komentář k novému logu EPSU znamenají banner pohybující se dopředu. 
Aktuální otázky EPSU : 
 

- Uprchlická krize 
- Válečná situace ve světě 
- Udržení evropské hranice 
- Jednání o setrvání Velké Británii a výjimky pro ostatní státy 
- EK 8. března t.r.  uveřejnila dokument o sociálních právech a vyzvala státy k jejich ratifikaci.  
- Nový předseda EPSU resp. nové volby v listopadu t.r. z důvodu odstoupení stávající předsedkyně 

EPSU 
 
Kongres PSI 2017, přípravné práce, priority pro další období   
(informace Jana Willema Goudriaana, EPSU General Secretary) 
 
31. říjen - 3. listopad 2017, Ženeva 
Hlavní diskuse pozice EPSU je plánována na březen 2017, kde budou pozváni členové orgánů vč. zástupců. 
 
Téma subjektů sdružovaných v rámci EPSU a jejich rozdělení do zájmových skupin. 
Téma otázky spolupráce se subjekty nad rámec statutu odborových organizací (strana zelených, náboženské 
organizace apod.) za účelem otevřené spolupráce s odborníky zůstává předmětem diskuse. Pro některé 
odborové organizace a svazy je spojení s civilními organizacemi jedinou cestou k přežití. 
Téma smyslu členství odborových organizací mimo odborové centrály jednotlivých zemí. 
Téma postoje EPSU a PSI k rostoucí migraci. Jaký je – bude postoj z hlediska zástupců našich zaměstnanců 
a další.  
 
Pozn. JWG : Migrace není ničím novým, viz. např. uprchlíci  při rozdělení Jugoslávie  
Migrace v rámci území bývalé Jugoslávie v letech 1990–2005 byly převážně nucené a byly spojeny s válečným 
konfliktem a masovým porušováním lidských práv. Vnější migrace měly vedle toho i silnou ekonomickou motivaci. Oba 
typy migrací směřovaly primárně do zemí s již existujícími jihoslovanskými a kosovskými komunitami, ekonomické 
migrace válka ještě prohloubila (hospodářský rozvrat a celkový úpadek). 
 
Pozn. ŠV : 
V Maďarsku platí migrační krizový stav 
Maďarsko zavedlo od půlnoci ze středy na čtvrtek takzvaný migrační krizový stav a nová mimořádná opatření na svých 
jižních hranicích, oznámil ministr vnitra Sándor Pintér. Na jižní hranice se přesouvá blíže nespecifikovaný počet policistů 
a 1500 vojáků. 
Připravuje se rovněž osvětlení zátarasu na hranicích se Srbskem a Chorvatskem, aby bylo účinnější jeho hlídání 
v nočních hodinách. Není vyloučeno, že Maďarsko postaví bariéru také na hranicích s Rumunskem. 

http://tema.novinky.cz/chorvatsko
http://tema.novinky.cz/madarsko


Makedonie zavřela balkánskou trasu 
Dne 9. 3. 2016 učinila Makedonie razantní krok. Pro běžence bez platných víz a pasů úplně uzavřela své hranice. Učinila 
tak poté, co ke stejnému kroku krátce předtím přistoupily návazné země na tzv. balkánské trase - Slovinsko, Srbsko a 
Chorvatsko. Tamní ministerstvo vnitra tentýž den potvrdilo, že od úterního rána nepřekročili hranice žádní utečenci. Na 
řecké straně hranice, u obce Idomeni, kde se kvůli čerstvým dešťům ocitli mezi hromadami bláta a obrovskými kalužemi, 
zůstává uvíznutých přibližně 13 tisíc migrantů. 

 
Organizování/kampaně ve Střední a východní Evropě v roce 2016 
 
2. 4. 2016  Proti privatizaci zdravotnictví 
28. 4. 2016 Světový den zdraví – vzpomínka na zachránce lidských životů 
1. 5. 2016 1. máj – boj proti nerovnosti 
23. 6.2016 Den veřejných služeb (obchodování, daně, hrdost být zaměstnanec veřejných služeb …) 
… 
 
Bude z konference odeslána podpora kolegům do Francie na podporu demonstrací za udržení podmínek ze 
zákoníku práce. 
Bude 7. dubna 2016 vyjádřena elektronická podpora zachování zdravotnictví. 
Vyjádření podpory rovného postavení mužů a žen – zaslání fotografií z jednotlivých zemí. 
 
Nábor a udržení členů 
 
10. 5. 2016 bude Eddy Stam, Nizozemí, v Praze na workshopu pro zdravotníky. Cíl  aktuálního projektu je 
nárůst členské základny z 20% na 60% organizovanosti  během budoucích pěti let ve skupině záchranářů. 
 
Pozn. za SOS ENERGIE k % organizovanosti : 

RWE CZ 6 % 

RWE CZ bez GRIDU 13 % 

RWE GAS STORAGE 56 % 

NET4GAS 61 % 
 
 
Finance. Nové přihlášky pro afilace. Členské příspěvky.  
(prezentace Jana Willema Goudriaana, EPSU General Secretary). 
Finanční plán schválen do 2017 1,6 Euro a zároveň index 50 % (vč. ČR) a 25% příspěvku na člena. 
Finanční zpráva 2015 s přijatelným deficitem bude prezentována v dubnu Výkonnému výboru EPSU. 
 
CEWB nominace do orgánů EPSU a zkušenosti našich zástupců s prací EPSU orgánů.  
(zpráva Josefa Krejbycha, regionální sekretář EPSU CEWB a zástupců z regionů) 
 
Mj. zástupci za ČR :  
 
 

 
 
a EPSU UTILITIESSTANDING COMMITTEE NOMINATIONS (Výbor pro veřejné služby vč. energetiky) 

 
 
Různé 
Potvrzení úspěšného zvedení elektronických pokladen v Chorvatsku s pozitivním vlivem na státní rozpočet. 
Příští konference CEWB 2017 bude v Černé Hoře, Podgorica. 
 
Zapsala: Šárka Vojíková, 10. 3. 2016, Záhřeb 


