
 
 
 
 
 

SCHŮZE VOLEBNÍHO OBVODU EPSU střední Evropa a západní Balkán 
30. března 2022, 09:00–12:00 (CET), online 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 
 
36 delegátů v zastoupení Bosna a Hercegovina – Chorvatsko – Česká republika – Maďarsko – Kosovo – Severní 
Makedonie – Černá Hora – Srbsko – Slovensko – Slovinsko  
Za ČR: Ivana Břeňková, Šárka Vojíková - SOS ENERGIE, Michal Votava - OS UNIOS 
 

 
 
Zahájení, místopředsedkyně volebního obvodu, Ivana Břeňková 
a Generální tajemník EPSU, Jan Willem Goudriaan. 
 
Schválení programu schůze 
 
 

Urgentní situace v: Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Kosovu, Severní 
Makedonii, Černé Hoře, Srbsku, Slovensku, Slovinsku.  
Vzhledem ke krátkému času, který je k dispozici, jsme se zaměřili na rizika pro odborové svazy, kolektivní 
vyjednávání a kde je nezbytná naše solidarita.  
 
Zástupci jednotlivých zemí komentovali zejm. aktuální válku na Ukrajině a její současné i budoucí dopady 
do podmínek života v EU a na světě. Touto formou války v 21. století je Evropa šokována. 
 
Zástupci všech zemí potvrzují obrovskou vlnu solidarity a konkrétní pomoci států, odborových svazů a 
občanů zaměřené na podporu uprchlíků i napadené Ukrajiny. 
 
Společný apel na Vlády jednotlivých zemí k finanční podpoře zdravotnictví, které čelí v souvislosti 
s přívalem uprchlíků dalšímu velkému tlaku. Do některých zemí se spolu s uprchlíky přišel mj. i 
problém s tuberkulózou. 

http://www.epsu.org/r/1/


 
Dalším problémem je kapacita vzdělávacího systému počínaje od předškolních zařízení. 
 
Za Českou republiku přednesla úhrnnou zprávu Ivana Břeňová.   
Zmínila mj. podporu Vlády ČR, odborových svazů a občanů. Aktuálně se nacházíme v Nouzovém stavu a 
poskytujeme ubytování a stravování na 4 měsíce zdarma, zajištění nemocenská péče, cestování 
hromadnou dopravou zdarma, a vzdělávání. 
 
 
EPSU a ETUI tlačila na dokončení Směrnice o ochranném pobytu, které již bylo dokončena. 
 
Zprava SOS ENERGIE                                      Zpráva za ČR 

                    Čekáme na zaslání …. 

 

 
 
 
Volba nového prezidenta Volebního obvodu pro střední Evropu a západní Balkán. 
 
Dosud nemáme žádné navržené kandidáty. Bude následovat písemná výzva k návrhům kandidátů a vlastní 
volební zasedání. 
 
Afilace v ČR interně diskutují nominaci předsedy 
Ljubice Karanfilovski, odborový svaz zdravotnictví,  
farmacie a sociální ochrany, Makedonie  

 
 
 
Program zasedání Výkonného výboru EPSU a hlavní body:  
 

- priority pro rok 2023 – 2024 a zahájení přípravy Kongresu 2024 
 
 
Posílení členské základny 
Informace zástupců skupiny EPSU na podporu organizovaní a připravované akce. 
 
Národní a evropský sociální dialog 
Evropská komise navrhuje posílení evropského sociálního dialogu i na národní úrovni.  
Konzultace předcházejí očekávanému doporučení o vnitrostátním sociálním dialogu a sdělení o sociálním 
dialogu na úrovni EU (plánováno na podzim). Tyto konzultace jsou pro práci ETSUF zásadní: bez silných 
práv na kolektivní vyjednávání na vnitrostátní úrovni nemůže existovat účinný sociální dialog EU. 
Smysluplný sociální dialog vyžaduje soudržná, transparentní a objektivní pravidla, která zajistí právní jistotu 
ve všech oblastech. Tato pravidla by měla být vložena do jediného právního textu, který by jasně 
převažoval nad nejednoznačným souborem nástrojů a pokynů pro zlepšování právní úpravy revidovaným 
loni v listopadu - bez konzultace se sociálními partnery. 
EPSU a ETUF se těší na spolupráci s Komisí během těchto konzultací i po nich, aby byla zajištěna síla a 
srozumitelnost těchto pravidel. Přečtěte si celou pozici zde. 
 

https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/20220323_FrameworkSPAsETUFs_Final.pdf


 

• Výbor pro ženy a rovnost pohlaví  
- Paola Panzeri (zaměstnankyně EPSU odpovědná za rovnost pohlaví)  
- Ivana Břeňková (OSZSP ČR) 
 
 

• Síť mládeže (zástupce sítě) – předpokládaná práce v roce 2022 
-Hanushe Llabjakni (FSSHK, Kosovo) 
 
 
 

• Aktualizace pracovní skupiny EPSU Finance (příští zasedání 5. dubna 2022)  
– Jan WillemGoudriaan (EPSU) a Ivan Břeňková (OSZSP, ČR) 
 

Zvýšení členských příspěvků od roku 2023 na 0,015 EUR.  
Indexace pro některé země vč. ČR bude pokračovat. 

 

• Aktualizace Kongresu PSI  
– Jan Willem Goudriaan 
 
 

 
Aktuální informace o dvou klíčových otázkách - minimální mzdě a pracovní době, nejnovější informace o 
pokroku při plnění směrnice o přiměřených minimálních mzdách, která je v současné době předmětem 
rozhodnutí jednání mezi Evropskou komisí, Radou a Parlamentem. Cílem francouzského předsednictví 
Evropské unie je, aby byla směrnice dokončena do konce června, a proto jednání v příštích několika 
týdnech dosáhnou klíčové fáze. 
 
V České republice je před námi provedení Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem, které přinese mj. další dovolenou rodičům dětí do 8 let věku. 
 
 
 
Akční dny – plánované akce 
 
Ostatní dny 
7. dubna 2022 Globální den zdraví 
1. května 2022 Den pracujících 
12. května 2022 Den sester 
 
Akční den 23. června 2022 (Den veřejných služeb) 
 
18. – 22. 10. 2023 Kongres EPSU/PSI 
 
Jiné záležitosti  

 
Konec schůze 

 
 
Více na http://epsu.org/a  http://www.world-psi.org/ 
 

Zapsala: Šárka Vojíková, 30. března 2022 v Nových Jirnech  

http://epsu.org/
http://www.world-psi.org/

