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NÁRODNÍ KONVENT K TÉMATU EVROPSKÉHO PILÍŘE SOCIÁLNÍCH PRÁV
Jednání v pořadí letos druhého
kulatého stolu Konventu k tématu Evropského pilíře sociálních práv se konalo v
mezičase utváření finálního politického dokumentu k jednomu z nejzásadnějších témat, které bude spolurozhodovat o dalším
osudu vývoje EU. Východiskem diskusí bylo
před rokem - dne 8. března 2016 oznámení o zřízení evropského pilíře sociálních
práv ze strany předsedy Evropské komise
Jeana - Clauda Junckera, kdy Komise vydala své sdělení, kterým o evropském pilíři
sociálních práv zahájila veřejnou diskusi.
Toto sdělení obsahuje první, předběžný nástin evropského pilíře sociálních práv, a je
členěn do 3 kapitol a 20 podskupin, ke
kterým byla vedena veřejná konzultace:
Rovné příležitosti a přístup na trh
práce
- Dovednosti, vzdělávání a celoživotní učení
- Pružné a jisté pracovní smlouvy
- Zajištěními přechodu mezi zaměstnáními
- Aktivní podpora zaměstnanosti
- Rovnost žen a mužů a rovnováha pracovního a soukromého života
Spravedlivé pracovní podmínky
- Pracovní podmínky
- Mzdy
- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- Sociální dialog a zapojení pracovníků
Přiměřená a udržitelná
sociální
ochrana
- Zdravotní dávky a dávky v nemoci
- Integrované sociální dávky a služby
- Důchody
- Podpora v nezaměstnanosti

-

Minimální příjem
Dávky v invaliditě
Dlouhodobá péče
Péče o děti
Bydlení
Přístup k základním službám.

Veřejná konzultace byla ukončena
31. 12. 2016 s počtem příspěvků více než
16.000.
Garantem jednání Konventu k
Evropskému sociálnímu pilíři byla ČMKOS,
která zpracovala k tomuto tématu rozsáhlý
dokument. V tomto dokumentu se ČMKOS
zaměřila především na zpomalující se proces konvergence ekonomické úrovně mezi
jednotlivými členskými státy, který brání
rozvinutí a srovnání standardů evropských
sociálních práv a na doporučení, jak tento
proces zrychlit. Za potřebné považuje při
tom pracovat s následujícími faktory:
- Zvládnutí protichůdných tendencí (šancí a
rizik), které vyvolají další efekty již probíhající čtvrté průmyslové revoluce, resp. regulace a stimulace pozitivních dopadů digitální agendy,
- Masivní nasazení sociálního kapitálu, od
kterého lze očekávat udržení předností hospodářského modelu sociálně tržní ekonomiky nad hospodářskými modely jak anglosaskými, tak státního kapitalismu (čínské
nebo korejské provenience),
- Odblokování existujících systémových zábran dosud efektivně podporujících nadprůměrně vysoký odtok kapitálu z ČR,
- Hledání synergických efektů umožňujících
i v přechodném období aplikovat v přiměřené míře smysluplné sociální standardy.

V rámci připraveného podkladového materiálu ČMKOS byly stanoveny
čtyři základní diskusní otázky, na které se
soustředilo i představení evropského sociálního pilíře, tak i oponentní vystoupení partnerů a v neposlední řadě i diskuse jednotlivých účastníků kulatého stolu. Kulatý stůl
zahájil státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Poděkoval zejména
ČMKOS za přípravu a realizaci tohoto kulatého stolu a konstatoval, že evropský sociální pilíř je klíčové téma pro ČR. Po zahájení jako první vystoupila europoslankyně
Maria Joao Rodrigues, místopředsedkyně
Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů. Poukázala na pozitivní rámec evropského sociálního modelu, který má pouze Evropa. Ve svém vystoupení dále vyzdvihla nesoulad vývoje ekonomiky s rozvojem
sociálního zabezpečení každého Evropana.
V neposlední řadě zdůraznila, že pokud v
Evropě dochází k růstu ekonomiky, pak
tento růst musí být bezpodmínečně doprovázen růstem mezd a platů.
V diskusi dále vystoupili Jiří Vaňásek, náměstek MPSV, Vladimíra Drbalová,
zástupkyně Svazu průmyslu a dopravy ČR
a Martin Potůček z Univerzity Karlovy (jeho
mírně provokativní stanovisko publikujeme
v plném rozsahu). Dále se do diskuse zapojili zástupci nestátních neziskových organizací, Asociace samostatných odborů a politické reprezentace. Kulatý stůl uzavřel
předseda ČMKOS Josef Středula s konstatováním nutnosti pokračovat v diskusích o
evropském pilíři sociálních práv a poděkoval všem vystupujícím.
PhDr. Dagmar Gavlasová
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Stanovisko k Národnímu konventu O EU na téma

Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské
a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence
1.
Nutnou podmínkou rozvíjení Evropského sociálního pilíře je obnovení
důvěry občanů k institucím a představitelům evropské integrace. Ta dlouhodobě
klesá a loni se ocitla na svém historickém minimu. Obdobný trend zaznamenáváme i v jiných zemích EU.
2.
Významnou příčinou tohoto obecnějšího společenského pohybu je skutečnost, že do životních podmínek občanů EU se dlouhodobě negativně promítají
důsledky ekonomické globalizace, zprostředkované evropskou politikou jednotného trhu. Dosavadní institucionální architektura sociálního pilíře EU, ale ani národní sociální systémy většiny členských zemí EU, nedokážou negativním sociálním důsledkům globálních tržních sil účinně bránit.
3.
Jedinou perspektivně účinnou cestou k nápravě by bylo, aby si Evropský
sociální pilíř našel přímou cestu od evropských institucí k jednotlivým občanům.
4.
Nutnou podmínkou takového řešení je odstranění ústavní nerovnováhy
mezi evropskou ekonomickou a evropskou sociální politikou cestou reformy základní smlouvy EU. Ta je ovšem - alespoň podle názoru ředitele Ředitelství pro
zemědělství, rybolov, sociální záležitosti a zdraví Rady EU Petra Blížkovského
- v současné krizové situaci nedotknutelná, jinak by se rozpadla celá dosavadní
smluvní konstrukce EU.
5.
Evropská unie dnes navíc čelí několika navzájem se prolínajícím krizím,
na něž nejsou ani její vrcholní představitelé, ale ani politici na národní úrovni dostatečně připraveni.
6.
Předseda Evropské komise Jean Claude Juncker prezentoval na konferenci „O Evropském pilíři sociálních práv“, která se uskutečnila 23. 1. 2017, návrh na zavedení minimální mzdy a nepodmíněného základního příjmu nejprve v
zemích eurozóny, posléze ve všech členských zemích. Tento návrh zazní v plné síle
na konferenci k šedesátému výročí podepsání Římských smluv, která se uskuteční
25. 3. 2017 v Římě. V České republice ovšem takový koncept naději na realizaci
nemá, a to minimálně ze tří důvodů:
* Vychází z předpokladu, že lidé budou ochotni poskytovat část peněz, které by
jinak dostávali sami, někomu jinému, koho třeba vůbec neznají. V hodnotách
Čechů ovšem převažuje orientace především na prospěch vlastní či prospěch
vlastní rodiny.
* Náš stát dosud není tak bohatý, aby si to mohl dovolit.
* Ve společnosti s tržní ekonomikou by uplatnění takové koncepce vedlo k chronickému zaostávání, nespokojenosti a sociálnímu napětí.
7.
V rétorice možných reakcí na nástup tzv. 4. průmyslové revoluce v oblasti
zaměstnanosti a sociálních věcí téměř absentuje už před desetiletími formulovaná
teze klasika teorií sociálního státu profesora Gösty Esping-Andersena, že v kombinaci s rostoucí produktivitou práce v primárním a sekundárním sektoru a souběžným stárnutím evropského obyvatelstva by byla zásadní win-win ekonomickosociální strategií masivní podpora rozvoje sociálních a zdravotních služeb. Ty
jsou náročné na lidskou práci s poněkud nižšími nároky na kvalifikaci a poskytování péče je nutno zabezpečovat teritoriálně rovnoměrně.
8.
Dosavadní přístupy k rozvíjení evropské integrace selhávají. Nasnadě
jsou tři scénáře:
* Pokračující integrace: velmi nepravděpodobný scénář.
* Dezintegrace: málo pravděpodobný scénář s ohledem na setrvačnost evropských institucí a na ně vázaných vlivných politických a ekonomických zájmů.
* Potácení se vpřed: velmi pravděpodobný scénář.
Budoucnost evropské integrace (a tedy i její ociální dimenze) jsou v každém případě ohroženy.
Martin Potůček, Univerzita Karlova, 24. 2. 2017

Dne 3. 3. 2017 jednal Pracovní
tým RHSD pro EU. Projednána byla příprava zasedání Evropské rady, která se
konala 10. 3. 2017 v Bruselu. Na programu ER bylo setkání E-27 k brexitu a
přípravě Římského summitu. ER se zabývala mj. dokončováním vnitřního trhu.
ER vyzvala k dokončení legislativního
procesu modernizace nástrojů na ochranu obchodu. Akcentována byla podpora
investic (prodloužení EFSI) a finanční stabilita (výzva k dokončení bankovní unie).
ER opětovně zvolila svého předsedu D.
Tuska. Trvalým tématem byly otázky migrace, zj. její vnější aspekty a řešení příčin.

Jednal
Pracovní tým
RHSD pro EU
Dále byla projednána příprava
summitu k 60. výročí podpisu Smluv ve
dnech 24. a 25. 3. 2017 v Římě, jejímž
výstupem by měla být deklarace o budoucím směřování EU. Hlavním poselstvím summitu by mělo být potvrzení jednoty EU-27. Podle názoru ČR by bylo
potřebné zlepšit komunikaci o EU.
Dále bylo projednáno Sdělení
Evropské komise o vytvoření evropské
datové ekonomiky, kdy by měl být umožněn volný tok dat v EU, ale tak, aby
české malé a střední podniky, které chtějí působit na zahraničních trzích, nebyly v
souvislosti s lokalizačními opatřeními vystaveny nadbytečné administrativní zátěži
a zvýšeným nákladům.
Pro informaci byla předložena
analýza možných dopadů směrnice Rady
o společném základu daně z příjmu právnických osob a návrhu směrnice Rady o
společném konsolidovaném základu daně
z příjmu právnických osob. Obě směrnice mají za cíl boj proti daňovým únikům,
zlepšení fungování vnitřního trhu, podporu růstu a investic.
Dále byla předložena informace
o přípravě rámcové pozice k Country
Report 2017. Evropská komise pozitivně
hodnotí stav veřejných financí a plnění
unijních pravidel v oblasti fiskálních politik a rovněž opatření k zatraktivnění učitelské profese.
Diskutována byla doporučení z
kulatého stolu Národního konventu o EU
na téma „Vztahy EU a Turecka jako strategická výzva“.
DaG

OLIVOVÝ OLEJ JE TEKUTÉ ZLATO
Olivovník je symbolem Středomoří. Byl považován za posvátný
strom a jeho dřevo se používalo při výrobě amuletů. Řekové dokonce chránili
jeho pěstování přísnými zákony. Pokud
někdo vyvrátil více než dva olivovníky,
byl vyhoštěn a byl mu zabaven veškerý
majetek.
Rozšíření olivovníku po Středomoří souvisí s růstem římského impéria. Když Římané dobyli nějaké území, vysadili podél nových hranic olivovníky. Olej používali k dochucení jídel
a konzumovali olivy naložené ve slaném láku. Když doktor Galén smíchal
olivový olej s vodou a rostlinným voskem, objevil pro svět první hydratační
krém.
Olivový olej se skládá až z
80 % mononenasycených mastných
kyselin, které přispívají ke snížení tzv.
špatného cholesterolu a udržení hladiny tzv. dobrého cholesterolu. Vyšší
konzumace olivového oleje je podle
odborníků důvodem, proč obyvatelé
Středomoří trpí infarkty méně než lidé
v jakékoliv jiné části světa.
Olivobraní
Začátek olivobraní se mění v
závislosti na klimatických podmínkách.
Celé léto se farmáři modlí, aby příliš
nepršelo, od září kontrolují zralost tvrdých peckovitých plodů. Sem tam zaklepou holí do větví, a když začnou olivy opadávat, natáhnou pod stromy zelené sítě. Jakmile přijde doba vhodná
ke sklizni, což bývá v rozpětí října a listopadu, sledují s nábožnou úctou televizní předpověď počasí.
Strategické rozhodnutí, kdy začít se sběrem, doprovázejí hádky. Jedni chtějí začít se sklizní co nejdřív, protože mohou přijít deště a úrodu zničit,
jiní odolávají co nejdéle. Na kvalitě oliv
v době sběru totiž závisí kvalita budoucího oleje. A když stromy napadnou
mušky, které šíří nebezpečnou bakterii
Xylella fastidiosa, je zaděláno na katastrofu.
Každý rok může být sklizeň jindy. Někdy je olej hotový již na konci
října a další rok může sklizeň začínat
klidně až v půlce nebo dokonce po půlce listopadu. I výtěžnost se může velmi
měnit. Pokud je dlouhé suché léto, bývá ročník mimořádný. Ze sta kil oliv se

dá vylisovat dvacet litrů olivového oleje. Další rok může být léto větrné a ze
stejného množství oliv vylisujete litrů
pouze dvanáct.
Olivobraní je fyzicky náročné a
někdy se zdá nekonečné. Třetí den farmáře bolí záda, svědí je olivy a větvičky, které mají všude za tričkem i pod
spodním prádlem. Pokud jsou stromy
zdravé a prořezané, může skupinka tří
lidí strávit u jednoho stromu v pohybu
hodinu. Pak si musí všichni odpočinout. Pokud se sklízí ručně - to znamená, že se klackem klepe do větví a zbytek oliv se češe hrabičkami, dá se za
den sklidit 300 - 500 kilo oliv. Jsou-li k
dispozici dlouhé mechanické hydraulické ruce, je to hotovo dříve. Ale říká se,
že vibrace působící na větve ničí kořeny stromů.

vý olej. Drti se pak porcují na pláty ze
lněného materiálu, které se skládají na
sebe. "Komíny" se odvezou do hydraulického pístu, který pláty během dvou
až tří hodin stlačuje zespoda nahoru.
Do nerezové vany pomalu odkapává
zlatavá tekutina.
Po vylisování putuje tekutina
do odstředivky, kde se olej odděluje od
vody. Pak už jen zbývá přelít ho do kanystrů a odvézt vzorek ke kontrole do
laboratoře. Ta určí kyselost, přičemž
nejde o hodnocení vlastnosti chuti, ale
o chemický parametr, označující množství kyseliny olejové. Podle stupně kyselosti se olej zařadí do kolonky extra
panenský, panenský, olivový a dalších
kvalitativních kategorií.
Svátek oleje v Itálii

Sklizní příběh začíná

Nejlépe chutná čerstvý olivový
olej. Ochutnávka olio novello - nového
Po sklizni se olivy v přeprav- oleje - je důvodem k pořádné oslavě, a
kách odvezou do nejbližší lisovny oliv. tak se po celé Itálii pořádají začátkem
V lisovně to šumí jako ve včelím úlu a prosince slavnosti Festa dell' olio nokaždý zákazník má možnost si lisování vello. Stoly pokrývá velké množství lapohlídat. V sezóně jede provoz nepře- hví a plechových kanystrů, v popředí
tržitě. Olivy se musí co nejdříve zpraco- se v malých průhledných mističkách
vat, jinak by začaly kvasit.
blýskají vzorky tekutého zlata. Každému je k dispozici bílý nesolený chléb,
Olivy se vysypou do velkého který se namáčí do oleje.
nerezového trychtýře, odkud se pásem
transportují do bubnu s větrákem, kteŠkála chutí je široká. Od štirý vyfouká přebytečné větvičky a listí. plavé k jemně nasládlé, od hořké s náVyšištěné pak putují do drtící nádoby, dechem po mandlích po jemně máslove které se točí kameninová kola. Bě- vou. Při ochutnávce se může stát, že
hem necelé hodiny rozdrtí olivy i s pec- vám olej bude připadat pálivý a škrabakami na kaši.
vý, ale jde o typický příznak čerstvosti
olivových olejů. Při nákupu si všímejte
Když teplota zpracování ne- data výroby, kategorie kvality a také
přesáhne teplotu 37 stupňů Celsia, je označení původu.
proces výroby označován jako lisování
Zdroj: Eva Rýznerová
za studena, což je podmínkou pro kaLucie Žáček
tegorii kvality s pečetí panenský olivo-

Jan Paukert ml.

Dne 15. února 2017 jednal v prostorách Svazu obchodu a cestovního ruchu
PT RHSD pro vnitřní trh. Na programu jednání bylo téma sdílené ekonomiky a digitálních platforem a jejich dopady. K tomuto bodu byla předložena právní analýza, kterou nechal vypracovat Úřad vlády. Cílem této analýzy byl popis pojmu sdílená ekonomika a pro
ilustraci jsou zde popsány některé specifické
oblasti, a to doprava, finance a ubytovací služby. Během prvního pololetí bude vypracována
i druhá část, t.j. ekonomická analýza. Následně budou obě analýzy předloženy v závěru
pololetí na jednání RHSD. Doporučuje se řešení s minimálním množstvím regulace, zajištění rovných daňových podmínek a přenesení
daňové povinnosti na zprostředkovatele, předávání dat o poskytovatelích od zprostředkovatelů služeb a zajištění rovnováhy v regulaci
klasického a sdíleného modelu podnikání, tzn.
nastavení rovných podmínek. Současně se
požaduje stanovit zodpovědný orgán a zajistit
mezirezortní spolupráci, protože se jedná o
průřezový problém.

JEDNAL
PRACOVNÍ TÝM
RHSD
PRO VNITŘNÍ TRH
Dále byla na programu aktuální témata v obchodu, tzn. problémy při implementaci novely zákona o významné tržní síle, kterou zaměstnavatelé kritizují v souvislosti s vyššími dodatečnými náklady na straně obchodníků a dodavatelů na vynucenou změnu obchodních smluv.
Diskutován byl rovněž zákon o
omezení prodejní doby. Zde si podnikatelé
opět stěžují na nejasnosti při implementaci
tohoto zákona. Byl zde uveden jeden poměrně úsměvný příklad, kdy zákazníci v den svátku 28. 10. ve velké míře navštívili za účelem
nákupu město Drážďany. Diskutující ovšem
zapomněl dodat, že Němci mají mnohem více
svátků než Česká republika a obchody jsou
uzavřené ve všech těchto svátcích a nejen v
sedmi tak, jak je tomu u nás. Také zapomněl
dodat, že celá řada zboží je v Německu levnější než u nás.
V závěru jednání byly prezentovány
výsledky průzkumu, který souvisel s problematikou regionálního rozvoje, především se zaměřením na obslužnost malých obcí, zániky
prodejen a dopady na zaměstnanost v maloobchodě a cestovním ruchu. Primární analýza
byla realizována v 173 obcích, a dále bylo
provedeno detailní vyhodnocení v 57 obcích
(do 3 tisíc obyvatel), které jsou vzdálené více
než 10 km od větších měst. Hlavními indikátory metody byly: stárnutí obyvatelstva, populační vývoj a nezaměstnanost.
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KONALO SE 33. ZASEDÁNÍ RADY ČMKOS
Dne 13. března 2017 se konalo 33. zasedání Rady ČMKOS. V
úvodní části jednání předsedové odborových svazů informovali o vývoji kolektivního vyjednávání na podnikové
úrovni i na vyšším stupni. V aktuálních
informacích vedení ČMKOS se diskutovalo o intervencích ČNB, které za
měsíc leden a únor dosáhly 600 mld.
Kč a vzhledem k tomu, že bylo dosaženo inflačního cíle, tak se očekává jejich
blízké ukončení. Došlo k růstu průměrné mzdy, a to na 29.320 Kč, avšak co
se týká výše minimální mzdy, tak je
stále velmi nízká v porovnání s ostatními státy Evropy. Dále byl projednán
návrh na řešení nízké úrovně dávek při
dočasné pracovní neschopnosti a stanovisko odborových svazů k navrhovaným řešením.

Místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít
Samek informoval o projednávání koncepční novely zákoníku práce. Díky
obstrukcím ze strany pravicových
stran, ale i koaličních, tzn. ANO a
KDU-ČSL bylo projednání ve druhém
čtení v PSP ČR posunuto na duben.
Projednán byl návrh obsahové a organizační přípravy 6. Sněmu ČMKOS,
vyúčtování finančních prostředků ze
státního rozpočtu na činnost BOZP za
rok 2016 a Souhrnná zpráva ČMKOS
o vyhodnocení kontrolní činnosti za
rok 2016 v oblasti BOZP. Předložena
byla zpráva Výboru ČMKOS pro rovné
příležitosti žen a mužů a zpráva o zapojení ČMKOS do projektů za rok
2016.
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Společné jednání Svazové rady a Kontrolní a revizní komise
Dne 8. 3. 2017 se konalo v pořadí již XIII. Zasedání Svazové rady ČMOS
PHCR. Tentokrát se jednalo o společné zasedání s Kontrolní a revizní komisí.
Rada projednala kontrolu úkolů z minulého zasedání a poté projednala zprávu o hospodaření ČMOS PHCR za rok 2016 bez připomínek. Byla rovněž podána informace o stavu finančních prostředků svazu k 31. 12. 2016.
Předsedkyně informovala o současném stavu kolektivního vyjednávání na
vyšším stupni, kde se nedaří dohodnout se zaměstnavateli valorizaci mezd a příplatek
za dělenou směnu. Svaz však v žádném případě nehodlá ze svých požadavků ustoupit
a tento postup schválila i Svazová rada. Je velmi pravděpodobné, že po 12 letech nebude mít svaz uzavřenu kolektivní smlouvu vyššího stupně, i když se naše požadavky
opírají o mimořádně dobré ekonomické výsledky odvětví jak v roce 2015, tak i v roce
2016.
Předsedkyně dále informovala o aktuálním stavu prací na novele zákoníku
práce. Seznámila členy obou orgánů s naprosto nepřijatelnými pozměňovacími návrhy, které předložily pravicové strany, tzn. ODS a TOP 09. Jejich přijetím bychom se v
pracovním právu vrátili zpět o celé století.
Svazová rada dále projednala náměty na řešení nízké úrovně dávek v nemoci, které připravila ČMKOS a doporučila přijmout jedno z řešení, které se vrací k původní praxi, kdy nemocenské dávky vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení.
Svazová rada projednala vyhodnocení dohody se Sdružením na ochranu nájemníků (SON) za rok 2016. SON poskytl našim členům celkem 47 osobních konzultací, 59 porad e-mailem, dopisy nebo na poradenské lince a 127 porad prostřednictvím
telefonické stálé služby.
K. Jiráková informovala přítomné o projektu ČMKOS „Zkracování pracovní
doby bez snížení mzdy“.
Na závěr jednání informovala předsedkyně o povinnostech odborového svaČMKOS organizací ve vztahu k rejstříkovému soudu.
zufoto
a základních
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