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Zástupci ČR :  
Ivana Břeňková (OS zdravotnictví), Renata Kořínková (OS Armády), Blanka Suchá (OS Státní správa), Michal Votava 
(UNIOS), Šárka Vojíková (SOS ENERGIE) 
 
 

Zahájení kongresu 
 
Zahájení a přivítání 
Vstoupení dětského houslového sboru. 
Uvítací řeč prezidenta PSI Dave Prentis, zástupce švýcarské afilace PSI, generální sekretářky ITUC Sharan Burrow a 
zástupce města Ženeva. 
Procedurální záležitosti (způsob hlasování a voleb, jednací řád kongresu, nominace,…) 
 

 
1. Den 

Zpráva mandátové komise. 
Vzpomínka na zesnulé kolegy od posledního kongresu v roce 2012 vč. Alena Vondrové, předsedkyně OS státních 
zaměstnanců. 

 
Zpráva generální sekretářky PSI Rosa Pavanelli a následná diskuse. 
Světová situace zahrnující mj. i násilí, diskriminaci, násilí i fašismus a liberalizace, digitalizace apod. mající vliv na 
kvalitu veřejných služeb a umocňující nezbytnost jejich posílení. 

 
Panelová diskuse: Na křižovatce - Lidé nad ziskem (People over Profit) 
Cílem je zajištění odměňování a důstojného života pro každého. Aktuální systém světové bohatství se nedistribuje 
bohatství těm, kteří ho vytváří a ani těm, kteří ho nejvíce potřebují. Zaměřujeme se na cílené daňové systémy, práva 
zaměstnanců a standardy životního a pracovního prostředí.  Potřebujeme najít novou politickou rovnováhu ve světě 
neudržitelného daňového sytému a zaměstnanost. Bojujeme proti chudobě, nezaměstnanosti a špatnému životnímu 
prostředí. Potřebuje Evropu, ale novou Evropu a jistá pracovní místa. 
V diskusi vstoupil mj. místopředseda DR innogy SE Frank Bsirke. 

 
Postup přijímání – odmítání resolucí : 
Návrh resolucí – pozměňovací návrhy a komentáře – hlasovaní o pozměňovacích návrzích – hlasování o resolucích. 

 
RESOLUCE 4 : Ohrožená demokracie vlád (USA, Mexiko) 
 
RESOLUCE 6 : Více odborových svazů, lepší svět (Norsko) 
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RESOLUCE 10 : Vyjádření solidarity migrantům (Kanada) 
 
RESOLUCE 35 : Cesta k zaměstnanosti, klimatické změny, robotizace, umělá inteligence a  
další inovace (Austrálie) 
 
RESOLUCE 37 : Posilování odolnosti proti katastrofám (Japonsko) 
 
RESOLUCE 41 : Bezpečná pracovní místa ve zdravotnictví (USA, Švédsko, Belgie) 
 
Prezentace kandidátů na presidenta generálního tajemníka PSI po 30. kongresu PSI 2017 
David Prentis a Rosa Pavanelli, které navrhly jejich domovské svazy Francie a Italie. 
Oba kandidáti byli zvoleni tzv. aklamací. (Specifickým druhem hlasování je aklamace (latinsky: acclamatio), která je 
veřejným projevem souhlasu. Nejedná se tedy o tajné hlasování. Aklamace je používaná např. v parlamentu.) 

 
2. Den 

 

Panelová diskuse: Více než práce – budoucnost práce ve veřejných službách 
V reakci na aktuální světové změny, ekonomický a technologický vývoj, nové politiky a ideologie, se mění i veřejné 
služby. Technologické změny jsou mj. novou příležitostí pro další posílení již dříve diskutované zájmy našich 
zaměstnanců. Robotizace, sdílená ekonomika, platformy a aplikace, internet věcí a blockchain, všechny tyto změny 
přináší nové vztahy mezi trhem práce a kapitálem a zároveň prověřuje dlouhodobou udržitelnost nastavení 
zaměstnanec a zaměstnavatele, dnešních, vzniku a ukončení pracovního poměr, vč. vykořisťování, privatizace a zejména 
udržení práva. 
Pochopení aktuálních trendů je základní předpokladem ochrany práv zaměstnanců ve veřejných službách. 
 

Vzdělání, kultura a media. 
Na téma vzdělání, kultura a media se PSI zaměřilo od minulého kongresu v roce 2012, a to na podporu školství a 
kulturních služeb, bojuje proti privatizaci a outsourcingu, podporuje obecně veřejné vzdělávání a lidská práva. 
 

RESOLUCE 13 : Podpora mezinárodních státních úředníků (USA, Švédsko, Belgie) 
 
RESOLUCE 27 :   Solidarita (Turecko) 
 
Panelová diskuse: Ráj nebo peklo: udržitelná urbanizace a veřejné služby. 
Klimatické změny, urbanizace, energetika s novými městskými komunitami s diversifikací či chudobou jsou aktuální 
velkou výzvou. 
 

Místní a národní vlády, obecní sektor 
 
RESOLUCE 42 : Finanční udržitelnost místních samospráv (municipal) 
 

PSI Congress demonstration 
Odboráři, kteří se účastní světového kongresu PSI, se shromáždili na Náměstí národů v Ženevě, aby projevili solidaritu s 
pracovníky mezinárodních organizací. Přes 30% pracovních sil Spojených národů pracuje v nejistých pozicích, včetně 
krátkodobých konzultačních smluv a neplacených stáží. Problém stáží je trvalým problémem odborářů, neboť tyto formy 
nejistého zaměstnání začínají nahrazovat vstupní pracovní příležitosti pro mladé pracovníky. 
"Jak můžeme dokonce začít řešit problém narůstající pracovní nestability v jiných odvětvích, kdy OSN, kolébka lidských 
práv, sama využívá nebo vylučuje tisíce mladých lidí každý rok prostřednictvím neplacených stipendií?" říká Rosa 
Pavanelli, generální tajemnice PSI. 
Generální tajemnice také vyzvala OSN, aby změnila své správní postupy v oblasti neplacených prací, aby "zajistila, že 
rozpočet bude alokován pro všechny stáže". Navíc vyzvala OSN, aby přezkoumala jejich pracovní politiku ", abychom se 
vyhnuli nejistým zaměstnáním." 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina


Panelová diskuse: Veřejné služby a spravedlivé ekonomické systémy 
Chceme svět, kde zaměstnanci mají svou důstojnost, kde planeta je chráněna a kde každý má uspokojeny své základní 
potřeby v různých ekonomických systémech. Současné systémy jsou politicky udržitelné jen proto, že o nich rozhodují ti, 
kteří z nich většinou profitují. 
Musíme vrátit veřejným službám jejich centrální roli v naplňování lidských práv a jejich důležitost v demokratických 
zemích, zajistit demokratickou regulaci, podporu udržitelného rozvoje a poskytovat dostupné služby. 
Dále se zaměříme na vzdělávání, mobilizaci veřejného mínění a ovlivňovat rozhodování. 

 
RESOLUCE 30 : Globální akce a sociální ochrana (Brazílie) 
 
RESOLUCE 31 : Kritické zapojení ADB, AIIB  a dalších institucí (Filipíny) 
 

RESOLUCE 32 : Daňový ráj (USA) 
 

RESOLUCE 33 : Vývoj globálního obchodu pro všechny a ukončení obětování migrujících 
zaměstnanců (Spojené Království) 
     
RESOLUCE 36 : Zajišťovací fondy soukromých kapitálových společností (USA, Kanada, 
Filipíny, Jižní Korea) 
 
Panelová diskuse: Veřejná správa – Veřejná politika na prodej? 

Kvalita veřejných služeb a demokratické řízení vyžaduje nezávislost, etickou politiku, vynikající veřejnou správu a jasný 
regulační dohled. Historie ukazuje nezbytnost nezávislosti veřejných služeb na politice. 
 

 
3. Den 

 
RESOLUCE 2:  Stanovy PSI – rozhodnutí Výkonného výboru PSI 149 (Výkonný výbor) 
 
RESOLUCE 54: Zapojení mladých do orgánů a rozhodovacích procesů PSI 
 
Panelová diskuse: Energie lidem:  Infrastruktura v době nátlaků 
1,8 bilionu lidí používá kontaminovanou vodu v ohrožení cholery a dalších nemocí, 17% obyvatel nemá přístup 
k elektrické energii. Se světovým rozvojem vybudovaná infrastruktura se rozpadá a potřebuje obnovit. Prostředky 
vidíme v progresivním zdanění a zastavení privatizace. Insourcing, reintegrace a veřejná spolupráce světové vzrůstá. 
 

Služby 
 
Resoluce 43: Energetika (Francie) 
 
Proti privatizaci 
 
Lidé nad zisk, Internetová platforma PSI proti privatizaci. 
www.Peopleoverprofit.com 
 
Panelová diskuse: Nic o nás bez nás 
JAK zajistíme rovnost pohlaví, práva pro mladé, podmínky pro znevýhodněné, zajištění sociálního zabezpečení, posílení 
zastoupení odborů prostřednictvím zapojení do vývoje politiky, kolektivním vyjednáváním a vedení odborových svazů. 
 
 

http://www.peopleoverprofit.com/


RESOLUCE 9: Rovnost podmínek menstruace (Norsko) 
 
RESOLUCE 11: Podpora lesbiček, gejů, bisexualů a dalších skupin – LGBTI (Nizozemí) 
 
 

4. Den 
 
Panelová diskuse: Chléb a růže: Srdce hladoví stejně jako tělo 
Pracující ženy musí mít za svou práci nárok nejen na základní živobytí, ale také na slunce, hudbu a umění. Pracujícím 
patří chléb i růže. 
 

Vzdělání, kultura a media 
 
Slib ukončení násilí proti ženám 
Oranžová symbolizující budoucí změnu k lepšímu 

Národní a regionální otázky: 
 
RESOLUCE 45: Vytvoření sítě odborových svazů v západním středomoří (Kanada) 
 
RESOLUCE 46: MENA (Sýrie, Irák Jemen, Libye) region (Alžírsko) 
 
RESOLUCE 47: Světelné povstání Korea (Korea) 
 
RESOLUCE 48: Solidarita s kurdskými občany (Kanada) 
 
RESOLUCE 50: Nezávislost Palestiny (Alžírsko) 
 
RESOLUCE 52:  Kanadský akt proti terorismu (Kanada) 
  
RESOLUCE 53:  Podpora mírového procesu v Kolumbii  (Kolumbie) 
 
Nominace a volby: 
Nominace ani informace z Výkonného výboru nemáme k dispozici. 
Třetí správce: Stefan Giger 
Výkonný výbor: Boris Plesa, Ivana Brenková, Anica Plesnjak 
Výbor pro ženy: Ivana Brenková, Anica Plesnjak 

 
RESOLUCE 55:  Příspěvky PSU (Výkonný výbor) 
 
Šárka Vojíková 
Ženeva 3. listopadu 2017 
 

Durban 2012 
Vienna 2007 
Ottawa 2002 
Yokohama 1997 
Helsinky 1993 
Harare 1989    


