
Jednání volebního obvodu EPSU CEWB 
(European Federation of Public Service Unions Central East Europe Western Balkan)  

INFO FINAL 

 
35 delegátů v zastoupení Belgie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, 
Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina 
Za ČR: Ivana Břeňková - OS zdravotnictví, Šárka Vojíková - SOS ENERGIE, Anna Machová - OS pracovníků 
knihoven, Michal Votava - OS UNIOS, Karel Klusák - OS ECHO 

 
Výměna zkušeností s pandemií COVID-19 a realizací preventivního očkování, informace o průběhu 
kolektivního vyjednávání a o spolupráci s vládami, vč. protestních akcí a soudních sporů souvisejících 
s kolektivním vyjednáváním. 
 
COVID-19 není v některých zemích uznávána jako nemoc z povolání. V ČR uznána je. 
 
V ČR je nedostatek vakcín. 400 000 obyvatel již bylo očkováno. Zaznamenali jsme i negativní reakce na 
očkování vč. jednoho úmrtí, kdy ale není prokázána přímá souvislost s vakcínou. 
Statistika ukazuje 17 000 zemřelých, 100 000 aktivních případů, celkově více než milion nakažených. 
 
Vážná situace nastane v souvislosti s ukončením nouzového stavu 15. 2. 2021.  
Aktuálně se diskutují možnosti dalšího řízení pandemie COVID-19. 
Kolektivní vyjednávání probíhá.  
Od 1. 1. 2021 došlo ke zvýšení mezd díky snížení daní, tzn. zvýšení čisté mzdy všech zaměstnanců o cca 
7%.  
 
V KSVS pro sektor energetiky v ČR dohodnut mzdový nárůst 3,3 %, e.on s novou Kolektivní smlouvou na 
tři roky s nárůstem 5% v roce 2021, ČEZ nárůst 3%. 
V Maďarsku 300 000 očkovaných čtyřmi druhy vakcín dle obdobných pravidel jako v ČR 
a 100 úmrtí v souvislosti s COVID-19 denně. 
V energetickém odvětví je situace díky preventivním opatřením a disciplíně lepší než v ostatních 
skupinách. 
Kolektivní vyjednávání vedlo ke zvýšení mezd o 4%, další % bude ještě předmětem diskuse. 
 
Více na http://epsu.org/a  http://www.world-psi.org/ 
 
Příští jednání EPSU CEWB 12. 3. 2021, 9.30 – 15.30 hod 
Akční den EPSU 23. 6. 2021. 
Kongres PSI 2022. 

 
Zapsala: Šárka Vojíková, 12. února 2021  
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