FINAL

23. setkání volebního obvodu EPSU pro Střední Evropu
a Západní Balkán (23rd EPSU CEWB)
Bosna-Hercegovina – Černá Hora – Česká republika – Chorvatsko – Kosovo – Maďarsko –
Severní Makedonie – Slovensko – Slovinsko – Srbsko
ČR: Ivana Břeňková, Šárka Vojíková, Michal Votava a zástupci dalších zemí. Cca 40 online delegátů.
22. 10. 2020, online
success@interactio.io

Úvodní slovo
Boris Plesa, předsedající
Přivítání účastníků, poděkování organizátorům a aktivním účastníkům a poděkování všem
zdravotníkům i ostatním zaměstnancům veřejných služeb za obrovskou podporu při zvládání
pandemie COVID-19.
Jan Willem Goudriaan, generální sekretář EPSU
Shrnutí aktuální pandemická situace a tradiční i nové výzvy pro odborové organizace, navyšovaní
mezd, daňové úniky, digitalizace, podmínky ve zdravotnictví a organizování členů.
Přijetí programu a schválení zápisu z minulého setkání.
JWG návrh zápisu dosud nezpracoval. Zápis bude doplněn následně.

Zpráva EPSU od posledního zasedání vč. reakce na pandemii. Hlavní priority a
následující akční dny.
Jan Willem Goudriaan
Viz úvodní shrnutí. Na listopadovém zasedání Výboru bude dále rozpracováno
Komentář k opatření států směřující k omezení práv odborů zejm. v Maďarsku v oblasti kultury.
S podporou EPSU se podařilo tyto snahy zablokovat. V oblasti energetiky také mnohé řešíme a i toto
bude předmětem listopadového jednání Výkonného výboru EPSU. Informace budou následovat.

COVID-19 a členská základna (hlavní problémy a návrhy společného postupu)
(Kvůli časovým omezením byly společné národní zprávy zaslány v písemné formě již v září kvůli dostatečné
lhůtě na překlad do anglického jazyka. Dalším důvodem je, že máme velký počet zástupců z mnoha zemí.)

Bosna – Hercegovina – Chorvatsko – Česko – Maďarsko – Kosovo – Severní Makedonie –
Černá Hora – Srbsko – Slovensko - Slovinsko
Zpráva za Českou republiku (srpen - září 2020)

+ Doplnění 201022:

V České republice Vláda bohužel velmi brzy rozvolnila původní opatření a situace pandemie
COVID-19 se výrazně zhoršila. Jednáme o podmínkách zaměstnancům veřejných služeb s prioritou
ochrany jejich zdraví. Dnešním dnem jsou platná potřebná opatření omezující pohyb občanů i
obchod.
Zpráva z Maďarska (září 2020)

+ Doplnění 201022:
Vláda Maďarska také během pandemie realizovala mnohá preventivní opatření.
Provedla také určité změny zákoníku práce, jako např. max 48 hod práce týdně vč. práce v sobotu a
v neděli, které je nově povolena.
Vláda Maďarska kupuje různé soukromé společnosti vč. RWE a E.ON.
Evropská komise Vládu varovala o riziku vzniku monopolu. O tom s Vládou jednají i odbory.

Dopady na finanční situaci PSI v oblasti regionální práce (2021 – 2023)
Jan Willem Goudriaan

Diskuse prezentace k náboru a organizování, Podpora EPSU a Campaing Office
Agnieszka Ghinararu a Miloš Vlaisavljevic, prezentace Roman Zaytsev (nový
koordinátor)
Listopad 2015: rozhodnutí výkonného výboru EPSU zaměřit činnost v zemích střední a východní Evropy na
nábor a organizování, přijímání nových pracovníků s odpovídajícím profilem, kteří nahradí odcházející
regionální odborové pracovníky
– semináře strategie náboru a organizování pro předáky OS na národní úrovni
praktickým zkušenostem ostatních členských OS v oblasti náboru a
organizování
– zdravotnictví, pečovatelské služby, energetika)
1. Základní kurz v oblasti náboru a organizování:
„Organizování pracovníků jako nástroj řešení problémů na pracovišti a posilování odborů“
ow-how ohledně náboru a organizování na úrovni podniku
– výchozí bod; jak lidé vnímají náš odborový svaz
– diagnostika; jak mluvit s lidmi na pracovišti; osobní rozhovory; organizační tým; zmapování vašeho
pracoviště; plán náborové a organizační kampaně pro vaše pracoviště
2. Nástavbové školení (1 den): vyhodnocení a další plánování rozvoje/obnovy odborové činnosti; nácvik
osobních rozhovorů atd.
3. Specializované workshopy pro odborové organizátory (1 den): (např.: organizování digitální cestou;
komunikace v rámci kampaně zaměřené na odborové organizování atd.)
4. Koučink: individuální a/nebo v malých skupinách; též on-line
Chceme odbory, které:

rspektivu;

Cíl:

Mobilizace stávajících a získání nových členů za účelem posílení vyjednávací pozice odborů.
Organizování je o naslouchání zaměstnanců, zjištění, co je trápí.
Více v přiložené prezentaci

Rozvoj kolektivního vyjednávání a spravedlivé mzdy s Richardem Pondem
Informace k výsledku předchozího průzkumu
Příspěvek SOS ENERGIE v přiloženém dotazníku

Návrhy ETUC:
Minimální mzda
EU Směrnice o minimální mzdě bude publikována 28. 10. 2020.
Cílem odborů je minimální mzda na úrovni 60% mediánu a 50% průměrné mzdy v zemi.
Seminář ke kolektivnímu vyjednávání 12. 1. 2020

Různé
Jelikož čas jednání je omezený, budeme v kontaktu se zástupci mladých odborářů a zástupci členské
základny ve Výboru pro otázky žen a genderové rovnosti, abychom podali písemné zprávy včetně
požadovaných akcí. Rozešleme nominace členů výkonného výboru, stálých výborů, výboru pro
otázky žen a genderové rovnosti, sítě mladých odborářů.
Místem konání dalšího kongresu EPSU zůstává Ochrid, Severní Makedonie, v termínu jaro 2021.
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