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Váen pane pledsedo vlády,

obracIm se na Vás se ádostI, abyste seznámil MKOS se zásadnimi zmënami
dohodnutmi dne 6. srpna 2014 v rámci po1itickch jednánl tkajlcich se s1uebm’ho zákona.
Zároveñ upozorñuji, e RHSD zIdi1a k projednáni návrhü s1uebnIho zákona pracovni tm,
jeho prostednictvIm mèli a mail b’t sociálni partnth inforrnováni a konzultováni o vech
kroclch vlády v této véci. Bohue1 to se vak v tomto pflpadè nestalo. Dovoluji si Vás v této
situaci informovat, e CMKOS podporuje Stanovisko Odborového svazu státnIch orgánii
a organizacI k souasné situaci v projednáváni s1uebnIho zákona, kteréje pipojeno v pII1oze.

V Poslanecké snèmovnè je v souasné dobë v návaznosti na pfipravovan komplexni
pozmèñovacI návrh s1uebntho zákona pI’ed1oen vládni návrh zákona o zménë zákonü
souvisejlcIch s pfijetlm zákona o státnl s1ubé (Snèmovni tisk . 242), jeho souástl je nové
znënI § 131 odst. 3 zákonIku práce, podle kterého ize zamëstnancim osobni pHplatek snIit
nebo odejmout take z düvodu snIenI objemu potebnch prostedkii v düsledku zvenI
p1atovch tarifü s tIm, e ührn platového tarifu a osobnlho pIIp1atku tim vak nesmI
pokiesnout.

Tato navrhovanã üprava popirá smysi a vznam osobniho pfIplatku a pedstavuje
podstatné zhorenl dnes platné právnI 1pravy, za které bylo moné se snIenI nebo odnetl
osobnlho piIplatku v uvedench pfipadech üimiè bránit soudni cestou. Z tohoto düvodu
CMKOS s navrhovanou üpravou, která postihne negativnë zejména zamëstnance ye veejné
správè a s1ubách, zásadnë nesouhlasi a poaduje jejI vyputènI z uvedeného vládnlho návrhu
zákona.

S pozdravem

Co: Ing. Andrej Babi, ministr financI
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Milan Chovanec, ministr vnitra
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Stanovisko Odborového svazu státnIch orgánü a organizacI k souasné situaci v projednáváni sIuebnIho
zákona

Odborov svaz státnich orgánCi a orgariizacI velmi pozornè sleduje vvoj ,,poIitick’ch” jednánI o
podobé zákona o státnh sIubé, kter po nabyti üinnosti ovlivnI postavenI, vkonnost a v neposledni Iadé
stabilitu üiednikü, kteI budou ,,zastieeni” tImto zákonem.

Z uzavené dohody ze dne 6. 8. 2014 mezi zástupci vládnI koalice a pedstaviteIi pravicové opozice
vypI’vá, e docházI kvyraznému odklonu jak od pivodnIho zákona o státnI sluThè, kter’ je schváIen’ a
dosud nenabyl Ciinnosti (zákon . 218/2002 Sb.), tak I od komplexnIho pozméovacIho návrhu,
pedIoeného skupinou poslanc v roce 2014 (snémovnI tisk 71/8).

Jedná se zejména o to, e nebude zachováno GenerálnI editeIstvI státnI sluThy v souasné, i
upravené podobé. Ná názor a postoj je jednoznan a konzistentnI. Generálni IediteIstvI státnI sluThy

v navrené podobé, event. jako souást Uadu vlády R se zachovánim jeho kompetenci, jsme vdy
povaovaIi za potiebné, pokud ma bt zachována proklamovaná depolitizace státnI správy, jednotná
systemizace, jednotn system odmérovánI a stabilizace vkonu státnh správy.

Nemüeme souhlasit se zruenIm GenerálnIho editeIstvI stâtnI sIuby a jeho kompetence pevést

na Ministerstvo vnitra R a Ministerstvo financI R. Pokud bude garantem zákona MV R, pak si musime
poIoit otázku, na základé jak’ch kompetenci by mel bt zámér realizován. MV R nemá s vkonem státnh

správy pfimou souvislost. Cjsek pro veIejnou správu a legislativu ma v kompetenci pouze na základé zákona
. 2/1969 Sb., o zfizenI ministerstev a jinch istednIch orgánCi státnf správy eské republiky, gesci nad
zemnfm lenénIm státu, koordinanI ülohu v oblasti vkonu veejné správy svéené orgántm üzemnI

samosprávy a koordinanf tlohu pro informanI a komunikanf technologie. Rovné pevedenI nékterch
kompetencI do rezortu MF R (nap. rozhodovánI o systemizaci a odméiiováni), je naprosto nepijatelné na
základé dosavadnich zkuenostI.

PevedenI kompetencI na jakékoliv ministerstvo i ministerstva zapIinI vznik ,,superministerstva” a
jednoznané popie proklamovanou depolitizaci státnI správy. Právé prostednictvIm téchto

,,superministerstev” budou i ostatnI pod politickym vlivem, byt! nepim’m.

V neposlednI adé docházI k hrubému porueni dohod v rámci RHSD (tripartita), kde byl postoj ke
sIuebnImu zákonu opakované socialnIrni partnery projednáván a na ádném jednánI nezazriély hiasy a
poadavky na takto v’znamné zmény v návrhu sluebnIho zákona. Dohody sociálnfch partnerâ koalinI

vláda jednostranné ménI, co müe naruit sociálnI stabilitu a smIr1

Vzhledem k témto skutenostem je souasn posun v ,,politickych” jednánIch z pohiedu ochrany

zájmi zaméstnanc, na které se bude sIuebnI zákon vztahovat, naprosto nepi9jateln’ a navIc poruuje
vznamn1m zpsobem jak dosavadni v’sIedky jednánI, tak I postoj vládnI koalice k dosud projednanm
závérima dohodám, uzavenmvprâbéhu jednánIo komplexnIm pozméñovacIm návrhu.

VedenI Odborového svazu státnIch orgáni a organizacI jednoznaëné odmItá politické ,,handly” u

návrhu tak závaného právnIho pIedpisu, kter’ ovlivnI ivoty tisIcüm státnIch áednIkü, kteI právé na
základé rozhodnutI politické reprezentace pinI ükoly státni správy a tato rozhodnutI realizujI v praxi!!!

V Praze dne 7. srpna 2014.

Ing. Jan Rovensk, v. r. Bc. Pave! Bednã, v. r. Petr Vydra, v. r.
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