Svaz zaměstnanců soukromého sektoru a
Svaz tiskařů, novinářů a zaměstnanců v
papírenství
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Odbory zaměstanců v soukromém sektoru,
grafických odvětvích a novinářů






GPA-djp poskytuje mezioborové
odborářské zastoupení
zaměstnanců v rakouském
soukromém průmyslu, pracovníků v
grafickém sektoru a novinářů.
GPA-djp zastupuje zájmy
zaměstnanců a učňů v
průmyslových odvětvích,
sektorech služeb (např. obchodní a
finanční), v komunikačním sektoru
a v oblasti IT, asociacích a svazech,
ve správě sociáĺních služeb, v
dopravním sektoru a v oblasti
cestovního ruchu, v grafickém
odvětví stejně jako zájmy
novinářů.
GPA-djp jsou největší odbory v ÖGB
(Rakouském odborovém svazu) s
počtem 260,000 členů, z nichž jsou
- cca 44 % ženy a
- cca 6% mládež
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Rakouský odborový svaz
Svaz zaměstnanců soukromého
sektoru a Svaz tiskařů, novinářů a
zaměstnanců v papírenství

Svaz veřejných služeb

Svaz zaměstnanců samospráv, médií,
sportu a „na volné noze“

Svaz produkce

Svaz zaměstnanců železnic, Svaz
obchodu, dopravy a zaměstnanců v
dopravě/provozu a Svaz zaměstnanců
hotelů, restaurací a osobních služeb
Svaz poštovních a telegrafických
zaměstnanců

Svaz zaměstnanců ve stavebnictví a
dřevo

ÖGB: cca 1.3 miliony členů

Zastoupení v odborech: cca 35%
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Politická struktura GPA-djp

Prezident Wolfgang Katzian
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Interní struktura
Předsednictvo/federální management
Mládež
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Průmyslová odvětví zastoupená reprezentativními
orgány
GPA-djp zastupuje zaměstnance v
následujících průmyslových odvětvích a
sektorech:
 průmysl a příbuzné sektory
 stavebnictví a bytová výstavba
 komunikace a IT
 finanční služby (banky, spořitelny a pojišťovny)
 obchod
 sociální zabezpečení

 zdraví, sociální služby a veřejná sociální péče
 výzkum, vzdělání a kultura
 herní průmysl, cestovní ruch a volný čas

GPA-djp je aktivní ve 26
sektorech.
Tyto sektory vytvářejí
platformu pro přípravu,
implementaci a uzavírání
kolektivních smluv.

 doprava
 zemědělství a lesnictví, potraviny, nápoje a
tabák
 reprezentativní orgány, organizace, asociace
 nové sektory
 papír / papírenský průmysl
 média
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Kolektivní smlouvy v Rakousku
GPA – DJP ročně uzavírá kolem 175 hlavních celostátních kolektivních smluv

Platnost: obvykle 12 měsíců

Kolektivní smlouvy v Rakousku platí
pro více než 95% zaměstnanců.

Kolektivní smlouvy platí pro všechny
zaměstnance
(bez ohledu na jejich členství v odborech)
Kolektivní smlouvy regulují aktuální mzdy
a jejich minimální nárůst stejně jako
základní podmínky zaměstnanosti, jež
doplňují pracovní právo.
Datum:1/2007
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Zájmové skupiny
Platforma pro zaměstnance s
pružnými pracovními podmínkami a
nezávislé pracovníky (na volné noze)
Platforma pro zaměstnance migranty

Platforma pro mobilní pracovníky, jež
vykonávají činnost mimo své
pracoviště
Platforma pro odborníky v oblasti
veřejných sociálních služeb
Platforma pro odborníky v oblasti
vzdělání

Nový prvek ve struktuře
GPA-djp, zakládající se
na profesionální identitě
a situaci.
Vztahuje se hlavně na
sektory, kde ztrácí
účinnost organizovanost
v odborech.

Platforma pro odborníky v oblasti IT
Platforma pro odborníky a vedoucí
pracovníky

Platforma pro
zákaznický servis zástupce
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GPA-djp – mezinárodní oblast

EGB

IGB
WFCW

Union Network International
Kooperace hlavně uvnitř následujících
sektorů: obchod, finanční služby,
telekomunikace,IBITS (Industry, Business,
IT-Services), energetika, kasina a herny,
personální služby, média, grafická odvětví.

Světová federace
administrativních
pracovníků Asociace
odborů křesťanských
administrativ.
pracovníků
Sektory: obchod,
finanční služby,
průmyslová odvětví,
média.

industriAll
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Specifické rysy zastoupení zaměstnanců v Rakousku
 jednotná, nestranická odborová organizace
-

7 odborů sdružených v ÖGB

-

5 politických platforem

 široké využití kolektivních smluv
-

kolektivní smlouvy se vztahují na více než 90% zaměstnanců

 hospodářské a sociální partnerství
-

zaměstnanci: hospodářská komora (WKÖ), zemědělská komora

-

dělníci: ÖGB, komora pracujících (AK)

 různé složky zahrnuté v zastoupení zaměstnanců:
-

ÖGB, odbory

-

komora pracujících

-

rady zaměsntnaců a /nebo personální zastoupení
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Frakce a skupiny uvnitř ÖGB a GPA-djp
ÖGB a přidružené odbory jsou nestranické:
U příslušných odborů a v ÖGB existují různé politické platformy:
 Sociálně demokratické odbory (FSG)
 Křesťansko demokratické odbory (FCG)
 Alternativní nezávislé odbory (AUGE)
 Odbory 'Levého bloku' (komunistické odbory) (GLB)
 Nestranické odbory (PFG)
 Partnerství se stranou svobodných (FA)
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Zastoupení zaměstnanců v Rakousku

zákonné zájmové
zastoupení

dobrovolné zájmové
zastoupení

Komora
pracujících

+ odbory

Zahrnuje mimo jiné:

Zahrnuje mimo jiné:

rady zaměstnanců

− zákonné zastoupení vůči
státu

− politiku kolektivního vyjednávání

personální
zastoupení

− odborový výzkum

− práce v podniku
a odborová organizovanost

− ochrana spotřebitelů

− pozice na politické scéně
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Zastoupení na úrovni podniku

Rada zaměstnanců
(soukromý sektor)

Personální zastoupení
(veřejné služby)

−
−
−
−

Mandát = neplacený
Trvání = 4 roky
Zvláštní ochrana proti propuštění
Zvláštní právo na odchod

Aktivity:
Zapojení do hospodářských otázek
Zapojení do sociálních a personálních
otázek

Zapojení do kulturních otázek

Výbor mladých

Úzké partnerství s odbory
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Komora pracujících
= instituce, které se řídí veřejným právem a jejíž práva a povinnosti
jsou definovány zákonem
založena 1918 pod tlakem odborového hnutí
právně upravené členství pro všechny pracující
členové jmenováni ve volbách s jednotlivými seznamy (odborové frakce)

povinnosti

právo posuzovat
návrhy zákonů

zapojení do komisí
a poradních výborů
(politika trhu práce,
učni, atd.)

jmenování a školení
přísedících k soudům
v průmyslových
i sociálních sporech

jmenování zástupců
do sektoru
veřejného zabezpeční

odborový výzkum
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Ekonomické a sociální partnerství
 Rakouský odborový svaz (ÖGB)
 Komora pracujících (AK)
 Rakouská hospodářská komora

LK

 Zemědělská komora (LK)

ustaveno během období znovuvýstavby po roce 1945
cíl: zprostředkovávat mezi zájmy zaměstanavatelů a zaměstnanců a
urovnávat jejich spory
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Staňte se členem odborů.
Vyplatí se to !
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