25. KONGRES VOLEBNÍHO OBVODU EPSU CEWB
12. března 2021, 9:30 – 16:30 hod, Zoom
(European Federation of Public Service Unions Central East Europe Western Balkan
Evropská federace Veřejných služeb střední a východní Evropy a Západního Balkánu)

INFO FINAL
50 delegátů v zastoupení Bosna a Hercegovina – Chorvatsko – Česká republika – Maďarsko – Kosovo – Severní
Makedonie – Černá Hora – Srbsko – Slovensko – Slovinsko
Za ČR: Ivana Břeňková, Dagmar Žitníková (předsedkyně) a Jana Hnyková (místopředsedkyně), Jan Šusta - OS
zdravotnictví, Šárka Vojíková - SOS ENERGIE, Anna Machová - OS pracovníků knihoven, Michal Votava - OS
UNIOS, Karel Klusák - OS ECHO

Zahájení, předseda volebního obvodu Boris Pleša a Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan
Jan Willem úvodem shrnul složitou situaci spojenou s vývojem pandemie COVID-19 a zejména v některých
zemích jako např. v Česku – viz Zprávy ze zemí.
Zároveň varoval před snahami některých vlád o další škrty v oblasti mezd a některých mzdových příplatků.
Dále komentoval vývoj diskuse o minimální mzdě a dalších návrzích.
Boris komentoval aktuální diskusi o čerpání evropského fondu obnovy a přetahování mezi soukromým a
veřejným sektorem.
COVID a volební obvod (hlavní problémy, se kterými se setkáváme a návrhy na společný postup). Jak bylo
diskutováno v únoru, zaměříme se na plány obnovy a úlohu odborů.
Z časových důvodů byly národní písemné zprávy zaslány předem a sdíleny e.mailem.
Uzávěrka byla 2. března, aby byl umožněn překlad.
Viz zprávy SOS ENERGIE a shrnutí za ČR:

Jana doplnila informaci o dojednaných odměnách ve výši 75 000 Kč pro zdravotníky a 30 000 Kč pro THP.
Zrušení tzv. superhrubé mzdy zvýšilo mzdy cca o 7%, ale zároveň snížilo příjem do rozpočtu veřejných
služeb vč. zdravotnictví.
Statistiky vývoje pandemie COVID-19 v jednotlivých zemích :
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Zpráva Amnesty International o úmrtích pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči související s COVID19
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/mapping-covid19-health-worker-deaths/
V současné době neexistuje systematické globální sledování počtu zdravotnických pracovníků, kteří
zemřeli v souvislosti s COVID-19.
Amnesty International však shromáždila a analyzovala širokou škálu dostupných údajů za účelem
sledování počtu úmrtí ve více než 70 zemích.
K 5. březnu 2021 ukazuje, že na COVID-19 zemřelo nejméně 17 000 zdravotnických pracovníků.
EPSU podporované Evropská občanská iniciativa
Podpořte, prosím: https://noprofitonpandemic.eu/
Informace Jana Willema ze sítě mladých e-network, které organizuje četné webináře zaměřené mj. na
digitalizaci a práci na dálku a výzva k dalšími zapojení pro další mladě odboráře.
Informace Ivany z práce ženského výboru zaměřeného na rovnost žen v odměňování a dalších pracovních
podmínkách, boj proti násilí na pracovišti i v domácnosti a aktuální řešení dopadů pandemie na psychiku.
Agenda výkonného výboru EPSU a hlavní otázky:
• Nominovaná Pracovní skupina EPSU pro finance
Boris Pleša
Ivana Břeňková
• Zahájení přípravy na kongres PSI v Ženevě
- Osobní účast dle vývoje pandemie a stavu proočkovanosti
- Využití zkušenosti ze současné pandemie
Nejnovější informace o náborových a organizačních pracích, úředníci EPSU pro organizaci a kampaně
Agnieszka Ghinararuová a Miloš Vlaisavljevic a nová posila týmu Artem Tedva. Monica Avram pdoporuje
administrativu .
Miloš shrnul dosavadní aktivity vč. třech strategických seminářů s cca 90 účastníky.
Další seminář bude s kolegy z Česka, Polska a Maďarska a počet tím vzroste na 120 zapojených zástupců
44 odborových organizací. Zástupci za Slovensko se z důvodu pracovního vytížení omluvili.
Po workshopech pomáháme s přípravou aktivní odborové sítě, využitím digitalizace, organizací školení.
Připravili jsme základní i pokročilé školení, která se právě překládají a budou se organizovat po internetu.
V letošním roce doufáme i v první prezenční školení.
Vydali jsme příručku pro nábor Budování odborů – úspěch pro členy:

Následovat budou další aktivity abychom se stali nejatraktivnějším odborovým svazem.
Potřebujeme růst, abychom sílili a mohli více věcí ovlivňovat.
V současné době tak trochu experimentujeme a zkoumáme možné cesty způsoby vč. práce s mladými.
Jan Willem dále informoval o důležitém evropském finančním zdroji v rámci vyhlášeného projektu,
který bude zaslán spolu s výzvou na členské organizaci s možným využití i pro oblast náboru a
organizování na různé semináře a projekty. Termín vyhlášení resp. podání přihlášky v dubnu,
vyhlášení výzvy očekáváme v létě t.r. a trvání projektů od září na 1 – 2 roky.

Příprava na akční dny EPSU 7. dubna a 23. června (Den veřejných služeb).
Včera ,11. března 2021, uplynul rok od vyhlášení pandemie COVID-19.
EPSU reaguje společným prohlášením k souvislostem pandemie s veřejnými službami
a vyzývá k organizaci Akčního dne zejm. 23. června 2021.
K tomuto dni bude připravenou společné logo a slogan.
Vývoj v oblasti kolektivního vyjednávání a spravedlivých mezd s Richardem Pondem
Richard informoval o aktuálním vývoji ve věci schvalování evropské směrnice pro spravedlivé odměňování,
kdy se právě čeká na vyjádření Evropské rady k návrhu předloženém Evropskou komisí.
EPSU má připraveno obrovské množství pozměňovacích návrhů, které se budeme snažit prosadit s cílem
dostat minimální mzdu na 60% mediánu, resp. 50% průměrné mzdy.
Takové pravidlo by znamenalo např. zvýšení mezd u 500 000 zaměstnanců v ČR.
Minimální mzda v ČR
Medián mezd v ČR
Průměrná mzda v ČR

15 200 Kč
32 870 Kč
35 441 Kč

46,3 % mediánu

42, 4 % průměrné mzdy

Usilujeme o zvýšení % pokrytí zaměstnanců kolektivními smlouvami.
% pokrytí je velmi nízké i ve střední Evropě, vč.ČR.
Setkání veřejných služeb a Guillaume Durivaux
Guillaume referoval o nadnárodní aktivitách EPSU.
Panevropská konference ke klimatickým změnám
Téma dekarbonizace a jejího dopadu na zaměstnance - využití fondu spravedlivé transformace, dopady na
zaměstnance a odborové organizace ve službách.
15.30–16.30
16.30
Více na http://epsu.org/a http://www.world-psi.org/

Příští jednání EPSU CEWB ….
Akční den EPSU 23. 6. 2021.
Kongres PSI 2022 Ženeva.

Zapsala: Šárka Vojíková, 12. března 2021

Konec schůze

