
 
 

S podporou Evropské komise 

 

 

Oběžník EPSU GC č. 5 (2016) 
Členům všech statutárních výborů 
EPSU 
Všem členským svazům EPSU  
Na adresu: epsucob@correspondents 

 
 
Ref.: JWG/RP/sd 
Kontaktní osoba: Richard Pond 
 
Brusel, 28. říjen 2016 
 

Konference EPSU o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání 
Kvalita zaměstnání a kvalitní veřejné služby 

 
10–11. 1. 2017 

09.00-17.00 a 09.00-15.00 
 

Místo konání: Mezinárodní odborový dům (ITUH) – posluchárna 
Boulevard du Roi Albert II, 5, 1210 Brusel 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
kvalita zaměstnání je předmětem diskuse na evropské úrovni už více než 15 let; tato 
konference se touto otázkou – v souvislosti s veřejnými službami a jejich pracovníky – 
bude podrobně zabývat.  
 
Několik z hlavních témat, která do tohoto širokého okruhu spadají: platy, zdraví a 
bezpečnost, organizace práce, rovnováha mezi prací a volným časem, rovnost pohlaví, 
dovednosti, celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj, jistota pracovního místa, sociální 
dialog a angažovanost zaměstnanců. 
 
V mnoha zemích byly veřejné služby v tomto ohledu považovány za pozitivní příklad, to 
už však vinou úsporných opatření neplatí. Účastníci konference budou moci diskutovat o 
aktuálním stavu a o tom, co lze učinit pro řešení těchto otázek a zlepšení kvality 
zaměstnanosti v celém veřejném sektoru. 
 
Přednášející 
Řada přednášejících už potvrdila účast na konferenci. Jsou to mimo jiné: 
 

 Esther Lynch, tajemnice konfederace EKOS, která bude hovořit o kampani 
konfederace za zvýšení platů; 

 Agnès Parent-Thirion, hlavní programová manažerka a odborník na pracovní 
podmínky v organizaci Eurofound; 
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 Ben Egan, poradce EKOS pro oblast zaměstnání; 
 Agnieszka Piasna, vedoucí výzkumná pracovnice ETUI, která bude hovořit o 

tom, jak definovat kvalitní zaměstnání; 
 Anton Leppik, výkonný tajemník Panevropské regionální rady ITUC, který se 

zaměří na reformy zákoníku práce ve střední a východní Evropě; 
 Torsten Müller, výzkumný pracovník ETUI, který bude přednášet o otázkách 

platu.  
 
Další lektoři, včetně přednášejících z členských organizací EPSU, budou potvrzeni v 
dohledné době. 
 
Témata 
V příloze najdete návrh programu, který obsahuje sekce s těmito širokými okruhy témat: 
 
Aktuální stav veřejných služeb: Na kolektivní vyjednávání a sociální dialog ve 
veřejných službách mají stále negativní vliv úsporná opatření. Účastníci budou mít 
příležitost diskutovat o nejnovějším vývoji a o tom, do jaké míry mohou odbory 
zaměstnanců veřejného sektoru kolektivní vyjednávání obnovit a získat zpět alespoň 
část pozic ztracených v posledních osmi letech. 
 
Oslabení zákoníku práce: Pro mnoho pracovníků ze střední a východní Evropy je 
základem podmínek na jejich pracovišti spíše zákoník práce, než kolektivní smlouva. V 
posledních letech je tu jasný trend k revizi zákoníku práce a snaha o zrušení nebo 
oslabení některých důležitých jeho prvků, chránících zaměstnance.  
 
Mzda: Přiměřená mzda je důležitou součástí kvalitního zaměstnání. V tomto bloku se 
budeme zabývat zejména těmi odvětvími a povoláními ve veřejných službách, kde jsou 
problémem nízké mzdy a nedostatečné ohodnocení práce. To se týká zejména míst v 
sociálních službách, kde dominují ženy, například péče o děti. Proto je také nutné, aby 
se členské organizace snažily o zmírnění rozdílů v platech mezi muži a ženami. 
 
Pracovní doba a rovnováha mezi prací a volným časem: I tento aspekt je důležitým 
prvkem kvalitního zaměstnání, vidíme ovšem zvýšený tlak zaměstnavatelů na delší 
pracovní dobu a větší flexibilitu zaměstnanců. Tato debata bude také probíhat v 
souvislosti s revizí evropské směrnice o pracovní době, kterou provádí Evropská komise. 
Při ní může dojít k oslabení stávajících pravidel, upravujících telefonickou dostupnost 
zaměstnanců i mimo pracovní dobu, což jsou aspekty velmi důležité pro zdraví, 
bezpečnost a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.  
 
Organizace práce, pracovní vytížení a personální zajištění: Jak narůstá tlak na 
odvedení více práce s méně zaměstnanci, v řadě veřejných služeb došlo k významnému 
snížení počtu pracovních míst a zastavení náboru. Tím může dojít k ohrožení zdraví a 
bezpečnosti jak zaměstnanců, tak i uživatelů služeb.  
 
Digitalizace: Postupná digitalizace celé veřejné služby je někdy považována za 
ohrožení počtu a náplně pracovních míst, ale také za příležitost, jak zkrátit pracovní dobu 
a zlepšit organizaci práce. I tyto aspekty budou důležitou součástí naší diskuze. 
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Jistota zaměstnání: Veřejné služby jsou v mnoha zemích považovány za odvětví, kde 
není vysoké riziko ztráty pracovního místa. Může to tak být tam, kde oficiálně existuje 
status státní služby, ochrana těchto míst však byla mnohdy oslabena a řadu služeb 
poskytují přímo či nepřímo zaměstnanci s mnohem méně zajištěnou pracovní smlouvou. 
V této sekci budeme diskutovat o tom, jak odbory zaměstnanců veřejných služeb na 
tento trend reagují. 
 
 
Dovednosti, vzdělávání a profesní rozvoj 
Součástí úsporných opatření jsou často škrty ve vzdělávání zaměstnanců a zastavení 
náboru a tím i profesního rozvoje. I tyto prvky souvisí s kvalitou zaměstnání v sektoru 
veřejných služeb a s udržením kvalifikované a dobře proškolené pracovní síly, která 
zajišťuje kvalitní veřejné služby.  
 
Zaměření na vězeňskou službu a péči o děti 
Tato konference bude první akcí dvouletého projektu, který bude zkoumat otázky kvality 
zaměstnanosti a veřejných služeb. Další podrobnosti o projektu budou poskytnuty přímo 
na konferenci. Projekt se zaměří zejména na vězeňské služby a na péči o děti. Na toto 
téma se později během roku uskuteční specializované semináře (10. května o věznicích 
a 6. prosince o péči o děti). Další velká konference se bude konat 6.–7. června 2018.  
 
Účast na této první konferenci zvláště doporučujeme našim členským 
organizacím, které zastupují pracovníky vězeňské služby či dětské péče. 
 
Finanční asistence 
Finanční prostředky od Evropské komise nám umožní nám poskytnout finanční asistenci 
našim členským organizacím z členských a kandidátských zemí EU ze střední a 
východní Evropy. Podpořit můžeme také minimálně jednoho účastníka z každé 
východoevropské země mimo EU. Konkrétní informace najdete v dokumentu Praktické 
informace.  
 
Jazyky 
Plné tlumočení bude zajištěno v chorvatštině, češtině, angličtině, francouzštině, němčině, 
ruštině, španělštině a švédštině. Požádali jsme také o jednosměrné tlumočení z italštiny, 
portugalštiny a norštiny (tj. účastníci budou moci v rodném jazyce hovořit, ale ne 
poslouchat), zatím však nebylo potvrzeno. 
 
Doufáme, že se vaše organizace konference zúčastní – těšíme se na vás.  
 
S pozdravem 
 

 
Jan Willem Goudriaan 
Generální tajemník 
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Seznam příloh: Najdete je na adrese http://www.epsu.org/event/epsu-conference-
quality-employment-and-quality-public-services (sekce s omezeným přístupem – nejprve je 
nutno se přihlásit na webu EPSU) 

 

 Pozvánka 

 Návrh programu 

 Přihláška a praktické informace 

 Mapa okolí ITUH - seznam hotelů v Bruselu 
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