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Stanovisko

Českomoravské konfederace odborových svazů 
k návrhu věcného záměru zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě

Stanovisko je společným stanoviskem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Odborového svazu státních orgánů a organizací (OS SOO) 


Obecně k návrhu:

ČMKOS a OS SOO s předloženým návrhem věcného záměru zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě zásadně nesouhlasí. Zásadní výhrady se vztahují především ke koncepční neujasněnosti návrhu věcného záměru zákona, k jeho věcnému obsahu, neprovázanosti textu, jeho nejasnosti, přílišné obecnosti, terminologické nepřesnosti respektive nejasnosti a nepřehlednosti, způsobu zpracování, a v neposlední řadě i k ekonomickým dopadům.  Ze zásadních  důvodů z nichž některé uvádíme níže proto předložený věcný záměr zákona odmítáme.

ČMKOS a OS SOO i nadále odmítají jednotnou právní úpravu právního postavení úředníků ve veřejné správě. Trvá na tom, aby byla zachována samostatná právní úprava úředníků vykonávajících v orgánech státní správy a ve správních úřadech správní činnosti. Obdobně trvá na zachování samostatné právní úpravy, upravující právní postavení úředníků územních samosprávných celků, která se navíc v praxi osvědčila, jak ostatně připouští i sám předkladatel. 

Názor ČMKOS a OS SOO ve věci zachování oddělené právní úpravy právního postavení úředníků státní správy a úředníků územních samosprávných celků je konzistentní již od roku 2006 respektive 2008. Viz  též stanovisko odborového svazu k návrhu věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě – zákon o veřejné službě ze dne 23.10.2008.  

K odmítnutí předloženého věcného záměru zákona, kromě již výše uvedeného, nás vedou i následující skutečnosti. 

Předložený návrh předpokládá, že navrhovaná speciální právní úprava právního postavení úředníků veřejné správy bude subsidiární k obecné právní úpravě v zákoníku práce. V této souvislosti je nezbytné vzít v úvahu skutečnosti, které mají, dle našeho názoru, zásadní význam pro přípravu paragrafovaného znění zákona. V současné době je v připomínkovém řízení návrh novely zákoníku práce, který reaguje jak na nález Ústavního soudu, tak předpokládá některé koncepční změny zákoníku práce v přímé návaznosti na občanský zákoník. Z věcného hlediska i s ohledem na efektivitu legislativního procesu pokládáme proto za nezbytné, aby příprava paragrafovaného znění návrhu zákona byla odložena do doby, kdy již bude známa  definitivní verze návrhu novely zákoníku práce a občanského zákoníku.  

Ačkoliv předkladatel tvrdí, že za základ pro tvorbu byly vzaty výstupy z činnosti odborné skupiny zřízené v roce 2008, ve skutečnosti tomu tak není. Jedná se například o tak zásadní věc jakou je institucionální a osobní rozsah působnosti zákona. Navrhuje se institucionální působnost, která  je extrémně extenzivní.  Vztažení působnosti zákona na všechny organizační složky státu vykonávající veřejnou správu by v praxi například znamenalo, že by se zákon vztahoval i na Policii ČR, neboť i ona zlomkem své činnosti zajišťuje výkon státní správy. Obdobně to platí i o jiných organizačních složkách státu, pokud nejsou ze zákona správním orgánem či správním úřadem. Návrh sice vylučuje z institucionální působnosti zákona některé právnické osoby, například vysoké školy. Předpokládá však, že na ostatní právnické osoby vykonávající veřejnou správu by se působnost zákona vztahovala. V praxi by to znamenalo, že zákon by se vztahoval například na všechny domovy důchodců a další zařízení (kulturní, sociálních služeb a jiné), jejichž zřizovateli jsou stát, obce nebo kraje, pokud vydávají správní rozhodnutí, což v případě uvedených domovů důchodců a dalších zařízení je skutečností. Obdobně by se zákon vztahoval také na další právnické osoby, jako například na Českou národní banku a Českou poštu, které jsou zřízeny samostatnými zákony a jejichž zaměstnanci jsou například odměňováni v odlišném režimu, než předpokládá předložený návrh. Navržené řešení je mimo jiné důkazem koncepční neujasněnosti podstaty a smyslu právní úpravy a neznalosti problematiky veřejné správy.  Navíc takto formulovaný  rozsah institucionální působnosti uvedený na str. 7 je v rozporu s rozsahem institucionální působnosti uvedené na str. 28. Je evidentní, že jednotlivé části textu nebyly sjednoceny.  

Totéž v podstatě platí i o rozsahu osobní působnosti, který je stejně extenzivně, v podstatě nesmyslně, pojat. Je rovněž důkazem koncepční neujasněnosti podstaty a smyslu právní úpravy. Nevidíme žádný věcný důvod, proč by do právní úpravy měli být zahrnuti kromě úředníků také ostatní zaměstnanci. 

Zásadně odmítáme nepravdivou a tudíž účelovou argumentaci předkladatele uvedenou v Předkládací zprávě, který si nepřijatelným způsobem upravil citaci z Programového prohlášení vlády. Programové prohlášení vlády se vůbec nezmiňuje o zaměstnancích veřejné správy. Naopak tvrdí, že “Vláda předloží návrh jednotné právní úpravy práv a povinností úředníků veřejné správy, ve které bude jednoznačně určena hranice mezi politickými a úřednickými místy a zajištěno odpolitizování, profesionalizace a stabilizace veřejné správy”. 

Rovněž je nutné odmítnout argumentaci předkladatele uvedenou v Předkládací zprávě, jíž zdůvodňuje potřebu sjednocení úpravy citujeme   “veřejné služby”. Spojený model veřejné správy nemůže být důvodem ke sjednocení právní úpravy jak v oblasti pracovních poměrů, tak v oblasti vzdělávání. Předkladateli, respektive autorovi návrhu zjevně není jasné, z jakého principu vychází spojený model veřejné správy. Spojený model veřejné správy znamená, že právními předpisy stanovené činnosti (agendy) zajišťují, (vykonávají) za stát v přenesené působnosti  zákony  stanovené příslušné územní samosprávné celky ( některé obce,  kraje).  Spojený model veřejné správy proto tak, jak je navrhován, postrádá smyslu. Výkon správních činností úředníka územního samosprávného celku je tzv. “službou občanovi” a k tomu mu slouží 30 správních činností (vyhláška MV 512/2002 Sb.). Naopak charakter výkonu odborných agend zaměstnance státu zařazeného do organizačních složek ústřední státní správy je zaměřen na činnosti koncepční, metodické, koordinační, analytické a v neposlední řadě na činnosti kontrolní. V případě územní státní správy jde převážně o specifické správní činnosti. Snaha o sjednocení činností mezi oběma cílovými skupinami je věcně neopodstatněná, nekoncepční, protože společné činnosti, vykonávané v územních samosprávných celcích a ve státní správě jsou minimální. 

Zásadně nesouhlasíme s použitím pojmu “veřejné služby”. Měl-li předkladatel na mysli výkon veřejné správy jako výkon veřejné služby, pak je na místě upozornit, že z povahy věci je nutné pokládat za veřejnou službu i výkon jiných činností, než pouze výkon veřejné správy. Proto i z tohoto důvodu není věcně na místě používat toto označení. Vzhledem k tomu, že v textu návrhu se pojem veřejná služba opakuje, je zcela zjevné, že předkladateli není zcela zřejmý vztah mezi obecným pojmem veřejná služba a specifickým (užším) pojmem veřejná správa.

Zásadně nelze souhlasit s připuštěním možnosti přechodu státních úředníků z jednoho správního úřadu do jiného správního úřadu, případně při přechodu státních úředníků do územních samosprávných celků (otevřenost a prostupnost), pokud by se nejednalo o převod agend respektive činností a s tím související delimitaci stanovených příslušným zákonem. Z  právního hlediska se jedná o prvek veřejnoprávní charakteristický pro služební poměr, který do v podstatě soukromoprávní úpravy pracovně právních vztahů nepatří. 

Kromě již výše uvedeného důvodu je dalším důvodem především skutečnost, že státní respektive veřejná správa je vysoce specializovaná, nikoliv univerzální, vyžadující pro různé činnosti rozdílné kvalifikační předpoklady případně další oborové specializace. Ve většině případů by proto přechod nebyl fakticky možný. Pokud by i v některých případech možný byl, nemuselo by vždy jít o stejnou pozici a stejné místo výkonu práce. V případě přechodu státních úředníků do územních samosprávných celků a naopak se navíc jedná o změnu zaměstnavatele.  Převádění úředníků z jednoho správního úřadu do jiného správního úřadu případně do územního samosprávného celku a naopak, pokud se nejedná o delimitaci činností, musí proto zůstat v režimu zákoníku práce.  

Zásadně rovněž nelze souhlasit s tvrzením předkladatele, že navrhovaný zákon “je naplněním čl. 79 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Článek 79 odstavec 2 zní “Právní poměry státních zaměstnanců  v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon”. Ústava v čl.79 odst.2. hovoří o tom že právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon. Nehovoří o právní úpravě úředníků územních samosprávných celků, ani o tom, že právní úprava má být shodná, jedna či dvě. Nelze tedy hovořit, že navrhovaný zákon je naplněním čl.79 odst. 2 ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky. Jedná se o účelové tvrzení. Skutečným naplněním  čl.79 odst.2 je stávající zákon č.218/ 2002 Sb., služební zákon. 

Rovněž nelze souhlasit s tvrzením  uvedeným v předkládací zprávě, a to, že “navrhovaný věcný záměr zákona je rovněž plně v souladu s jednotnými požadavky, doporučeními  a akty práva EU, které se na danou oblast vztahují”. Vzhledem k tomu, že se předkladatel dovolává práva EU je potřebné, aby doložil, o jaké právní normy EU se jedná. Totéž platí v případě jednotných požadavků a doporučení EU. Vzhledem k tomu, že OS aktivně působí v evropských odborových strukturách, je mu známo, že v případě právních úprav postavení zaměstnanců (úředníků) státní správy a územní samosprávy ponechává EU právní úpravy plně v kompetenci jednotlivých členských zemí. Požaduje pouze, aby tam, kde je to možné, byla veřejná správa otevřena také občanům z jiných členských zemí EU, což například splňuje zákon č.312/2002 Sb. Proto jsou také právní úpravy postavení úředníků státní správy a územní samosprávy v jednotlivých členských zemích EU, pokud existují, velmi rozdílné. Vždy se však jedná o samostatné právní úpravy.

Zásadně nelze souhlasit s tvrzením předkládací zprávy, že nároky na státní rozpočet přijetím věcného záměru zákona (snad zákona!)  nevzniknou. Zejména v oblasti vzdělávání, pokud by bylo přijato navržené řešení, vzniknou značné náklady především státu, neboť takto extenzivně koncipované vzdělávání si zvýšené náklady jednoznačně vyžádá.

Všechny uvedené připomínky považuje ČMKOAS a OS SOO za zásadní. 



K jednotlivým částem návrhu:
Část A “Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA”

Předkladatel uvádí tři varianty, a to zachování současného stavu (nulová varianta), zachování stávající odlišné úpravy (varianta č. 1) a sjednocení právní úpravy (varianta č. 2). Argumentace uvedené u jednotlivých variant ve smyslu specifikace dopadů jsou v řadě případů účelové, nepravdivé, nepodložené příslušnými analýzami.

V hodnocení variant předkladateli vychází jako výhodnější varianta č. 2. Zdůvodnění výhodnosti této varianty je však naprosto nepřesvědčivé a nepodložené skutečně seriozní analýzou dopadů. Argumentace je povrchní, neznalá věci, zcela účelová. Předkladatel tvrdí například, že mezi úředníky ústředních správních úřadů a samospráv jsou značné rozdíly v právech a povinnostech, aniž by doložil oprávněnost svého tvrzení, když úprava povinností a práv obou skupin úředníků vychází z úpravy, která je zakotvena v zákoníku práce. Prostupnost veřejné správy vertikálně mezi státní správou a samosprávou horizontálně (uváděno jako silná stránka varianty č. 2), je v plném rozsahu zachována i při variantě č. 1. Viz též naše stanovisko k prostupnosti uvedené v obecné části. Otevřenost uplatnění ve veřejné správě i pro odborníky ze soukromého sektoru a akademické sféry je v plném rozsahu již u stávající úpravy, k tomu není zapotřebí jednotný zákon. Zásadním problémem je nedostatek finančních prostředků respektive nedostatečná úroveň platů, což nevyřeší jednotná úprava. 

Zásadně odmítáme tvrzení, že pokud bude zachována odlišná úprava právního postavení úředníků územních samosprávných celků a úředníků státní správy, bude veřejná správa založena na extrémně kariérním modelu, od kterého se dnes upouští ve prospěch kombinovaného modelu tj. meritního s prvky kariérního modelu. Toto tvrzení není pravdivé, není zřejmé, jak k němu předkladatel došel, neboť zákon č. 218/2002 Sb., o státní službě předpokládá kombinovaný model, v němž důraz je kladen na meritní systém s prvky  kariérního systému. Zákon č. 312/2002 Sb., tento problém neřeší, neboť se jedná o soukromoprávní úpravu pracovněprávních vztahů. Další tvrzení jsou vysloveně účelová, nemající věcné opodstatnění a v některých případech je nutné je pokládat za zcela nesmyslné. Například odpolitizování výkonu veřejné služby včetně oddělení politických a odborných systemizovaných míst, jak uvádí předkladatel,  není závislé na jednotné právní úpravě, neboť i při oddělené právní úpravě lze depolitizaci řešit. I na tomto místě upozorňujeme, že neexistuje členská země EU, která by měla jednotnou právní úpravu pro úředníky územních samosprávných celků a pro úředníky ústřední a územní státní správy.

Část A  “Návrh variant dílčích řešení” Právo

a) Osobní působnost a institucionální působnost, zde odkazujeme na obecnou část našeho stanoviska. 

b) Zvýšené povinnosti úředníků veřejné správy, jejich kompenzace a ohodnocení úředníků. 
Upozorňujeme na nejednotnost používání pojmů úředník a zaměstnanec. Je nezbytné používání obou pojmů v textu sjednotit. Upozorňujeme na to, že návrh předpokládá, že se bude jednat o soukromoprávní pracovní vztah. Ani ve veřejnoprávním vztahu (služební poměr) nelze ukládat další povinnosti, aniž by byly dostatečně kompenzovány. Z tohoto důvodu nesouhlasíme s dalším rozšiřováním povinností včetně toho, že by byl zaveden etický kodex jako právně závazný. 
Navrhovaná  kompenzace spočívající v prodloužení dovolené o jeden týden s tím, že snížení disponibilní pracovní doby bude nahrazeno zvýšením produktivity práce je nepřijatelná, neboť se prakticky nejedná o kompenzaci. Zvýšení dalšího odstupného rovněž nelze považovat za kompenzaci, neboť zvýšené odstupné již existuje v případě zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků. V každém případě by došlo ke zvýšení výdajů ze státního rozpočtu v případě úředníků státní správy.

Část A  “Návrh variant dílčích řešení” Organizace
 
Zásadně nesouhlasíme s návrhem, aby byla ustavena funkce ředitele úřadu vlády a ředitele úřadu ministerstva. Rovněž tak nesouhlasíme, aby byla ustavena funkce ředitele obecního úřadu. Pokud měl předkladatel na mysli depolitizaci, pak dle našeho přesvědčení nezvolil správné řešení. Z hlediska depolitizace orgánů ústřední státní správy pokládáme model uplatněný v zákoně č. 218/2002 Sb., služební zákon za jedině vhodný. V tomto zákoně se předpokládá zřízení funkce státního tajemníka, který by byl nepolitickou funkcí a zajišťoval by činnost úřadu a propojení s politickou částí úřadu reprezentovanou ministrem a jeho kanceláří. Tento model vznikl na základě řady odborných diskusí a je pro ČR jedině vhodný. 

Co se týká obcí, trváme na ponechání stávajícího stavu. Zásadně nesouhlasíme, aby u uvedených navrhovaných funkcí byl pracovní poměr omezen délkou např. 7 let. Uvedené funkce by měly být funkce jmenované na dobu neurčitou s jasně stanovenými podmínkami pro odvolání. Na rozdíl od předkladatele jsme přesvědčeni, že jakákoliv limitace pracovního poměru u těchto funkcí ve svých důsledcích způsobí politizaci těchto funkcí. U zaměstnanců aspirujících na vedoucí místa ve veřejné správě by měla být podmínkou kromě odborné způsobilosti, také zkušenost z řídící činnosti.

Zásadně nesouhlasíme, aby způsob stanovení systemizace ve veřejné správě, zejména na úrovni organizačních složek státu, byl určován pouze obecně objemem finančních prostředků. Při stanovení systemizace musí být vycházeno především z objemu agend, nikoliv pouze z objemu finančních prostředků, jak předpokládá ve variantě 1 předkladatel. Zásadně nesouhlasíme, aby systemizace pro organizační složky státu byla, jak je navrhováno ve variantě 2,  zajišťována centrálně Ministerstvem vnitra. Nadále trváme, aby si systemizaci stanovoval každý rezort samostatně. K uvažované centralizaci není žádný věcný důvod. 

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby byl Institut veřejné správy zřízen tímto zákonem, vůči němuž by Ministerstvo vnitra plnilo zřizovatelské funkce. Předkladatel tvrdí, že tato varianta umožňuje přesunout na Institut výkon konkrétních agend veřejné správy vrchnostenského charakteru, vykonávaných doposud Ministerstvem vnitra, aniž by doložil, o jaké konkrétní agendy půjde a důvody, proč budou přesunuty. Pokud má předkladatel na mysli, že tato státní příspěvková organizace bude organizovat veškerý vzdělávací systém a kontinuálně řešit otázky vlastního procesu vzdělávání, pak je na pováženou, aby takový rozsah kompetencí měla organizace, vůči níž Ministerstvo vnitra plní pouze zřizovatelskou funkci. 


Všechny uvedené připomínky považuje ČMKOS a OS SOO za zásadní. 







K Části B II. Zhodnocení dosavadního stavu

- II.1 Dosavadní právní úprava 

Zásadně nelze souhlasit s tvrzením předkladatele, že citelným nedostatkem současného právního stavu je nedostatečně upravená prostupnost mezi státní správou a samosprávou. Odkazujeme na obecnou část našeho stanoviska. Nelze rovněž souhlasit s tvrzením, že neexistence zvláštní úpravy pracovněprávních vztahů státních úředníků ovlivňuje fungování státní správy zvýšenou fluktuací, zejména na úrovni vedoucích zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech. Rovněž nelze souhlasit s názorem, že u státních úředníků není právními předpisy definován ani jednotný systém vzdělávání. K této problematice existuje  Usnesení vlády č. 1542/2005. 

- II.2. Analýza účinnosti dosavadní právní úpravy

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
Sám předkladatel konstatuje, že zákon lze považovat za funkční a kvalitní.  Stejný názor sdílí také odborový svaz. Výhrady vůči zákonu uváděné předkladatelem lze vyřešit případnou novelou stávajícího zákona. Ne se všemi výhradami lze souhlasit, a to především v oblasti vzdělávání. V žádném případě nemohou být uváděné výhrady důvodem pro zrušení zákona a jeho nahrazení jednotnou právní úpravou. 

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech ( služební zákon) 
Výtky uváděné předkladatelem pokládáme za formální. Některé z výtek svědčí o nedostatečné  znalosti zákona, případně o nepochopení smyslu právní úpravy a nelze s nimi proto souhlasit.   Již  počínaje minimálně rokem 2005 bylo zcela zřejmé, že zákon  potřebuje obsáhlejší novelu. Tuto potřebu  jako první prokázala příprava na realizaci tohoto zákona. O rozsahu  novelizace zákona bylo v uvedeném období věcně jednáno, to znamená, že byla určena ustanovení zákona, která vyžadovala provedení změny. Příprava novely byla fakticky ukončena v roce 2008, kdy došlo k   přesunu kompetencí  ve věci tohoto zákona z Úřadu vlády na Ministerstvo vnitra.   

K Části B III. Ústavní požadavky na zakotvení právních poměrů zaměstnanců ve veřejné správě
 
Argumentaci předkladatele pokládáme za nekorektní a zjevně účelovou. Odkazujeme tímto na obecnou část našeho stanoviska.    

K  části B IV.  Návrh věcného řešení

K IV.1 Základní principy nové právní úpravy

Spojený model veřejné správy nemůže být důvodem ke sjednocení úpravy veřejné služby, jak uvádí předkladatel. Předkladateli, respektive autorovi návrhu zjevně není zřejmé   z jakého principu vychází spojený model veřejné správy. Spojený model veřejné správy znamená, že právními předpisy stanovené činnosti (agendy) zajišťují, (vykonávají) za stát v přenesené působnosti zákony stanovené příslušné územní samosprávné celky (některé obce,  kraje). Viz též  obecná část stanoviska.

Zásadně nesouhlasíme s použitím pojmu “veřejné služby”. Ve skutečnosti nejde o jednotnou úpravu veřejné služby. Veřejná služba je širší, obecnější pojem, než veřejná správa.  Není věcně na místě pojem “veřejná služba” používat. Viz též obecná část stanoviska.
  
K I. Působnost zákona 

Text není provázán s textem Návrh variant dílčích řešení, část Právo Osobní působnost a institucionální působnost (str.7), což pokládáme za nepřijatelné. Navrhovaný rozsah institucionální působnosti (str.28) je nadále extrémně extenzivní i přesto, že vylučuje právnické osoby ( příspěvkové organizace a další). Viz též  obecná část našeho stanoviska.

K II. Vznik, trvání, změna a zánik pracovního poměru úředníka veřejné správy.

Zásadně nesouhlasíme s navrhovanými variantami A a B. Trváme na právní úpravě  pracovního poměru použité v zákoně č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, která se plně osvědčila a není proto důvod ji měnit. Trváme na dodržení základního principu, z něhož uvedený zákon vychází, a to, že se bude jednat u nových řadových úředníků  i u vedoucích úředníků o pracovní poměr na dobu neurčitou s tím, že úprava zkušební doby by byla shodná s úpravou v zákoníku práce. Rovněž trváme na převzetí úpravy pracovního poměru na dobu určitou z téhož zákona, která se rovněž osvědčila. Úprava možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele u vedoucích pracovníků by byla rovněž převzata z uvedeného zákona.

K doložení nejednosti, neujasněnosti a nepropracovanosti materiálu dokládáme: 
II Vznik, trvání, změna a zánik pracovního poměru písm. d) – str. 29. Jsou uváděny dvě varianty – A, B; v dalším textu (IV. 4. Pracovní poměr, a) Pracovní poměr str. 41) se ovšem zmiňuje pouze varianta A – pracovní poměr na dobu určitou v délce dvou let. Určitý rozdíl textu na str. 29 a 41 je v tom, že v prvém případě se uvádí, že při splnění stanovených podmínek “bude jeho pracovní poměr změněn na pracovní poměr na dobu neurčitou”. Zatím v druhém případě se uvádí, že termínovaný pracovní poměr řadového úředníka “následně může být za splnění definovaných podmínek změněn na dobu neurčitou”. To obsahově v souladu není, z textu v druhém případě vyplývá, že splnění stanovených podmínek je podmínkou nutnou, ale ne dostačující a že tedy záleží na rozhodnutí zaměstnávajícího úřadu. Zamýšlený postup by měl být vyjádřen jednoznačně.
Část B – IV písm. g) str. 29
Jsou uváděny dvě varianty – A, B, avšak v dalším textu (VI, písm. c), d) je zmiňován pouze postup podle var. A) – to je pracovněprávní vztah na dobu určitou 7 let.
Část B –IV  písm. j) str. 30
V textu se uvádí, že pracovní poměr bude ukončen dohodou, jednostranným úkonem úředníka veřejné správy bez udání důvodů, jednostranným úkonem zaměstnavatele, a to z taxativně vymezených důvodů a uplynutím sjednané doby (nejde o odchylku od zákoníku práce). V navrhovaném textu není uvedeno rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době. Možnost sjednání zkušební doby přitom není vyloučena.

Zásadně nesouhlasíme s variantou A a B v případě ředitelů ( tajemníků) úřadů.  I zde  trváme  na výše uvedené právní úpravě s tím, že budou taxativně uvedeny důvody, kdy lze s tímto pracovníkem ukončit pracovní poměr ze strany zaměstnavatele. 

Předkladatel definuje principy, které se zejména zakotví v právním postavení úředníků veřejné správy s tím, že nový systém je otevřený a přístupný všem, kteří splňují předpoklady a požadavky  pro práci ve veřejné správě a pro přihlášení se do výběrového řízení a každé volné nebo uvolněné místo se obsazuje na základě výběrového řízení. Účelově se tak navozuje dojem jako by se jednalo o nový systém vycházející z nových  principů.. Přitom se, jak vyplývá z návrhu o  žádný nový systém nejedná. Uvedené principy: otevřenost, přístupnost veřejné správy pro všechny, kteří splňují předpoklady a obsazování uvolněných míst na základě výběrového řízení jsou  ve  státní správě a v územní samosprávě uplatňovány. V případě územní samosprávy jsou zakotveny v zákonu č.312/2002 Sb.. Ve státní správě jsou běžně  uvolněná místa  obsazovaná  na základě výběrového řízení. Celá státní správa je otevřena a přístupná všem, kdo splňují předpoklady a požadavky na danou pozici.   Totéž platí  o prostupnosti ( uznatelnost vzdělání, zápočet praxe apod. ), jak uvádí předkladatel. Prostupnost je možná již dnes, pokud úředník  splňuje kvalifikační předpoklady, rovněž se započítává praxe. Viz též obecná část stanoviska. Nesouhlasíme s takto účelovou,  manipulativní argumentací.  

Zásadní nesouhlas s novým zavedením funkce ředitele úřadu ministerstva, která je podle předkladatele naplněním cíle určit hranici mezi politickými a úřednickými místy. Z hlediska depolitizace za vhodné řešení považujeme řešení v zákonu č.218/2002 Sb.. Viz též   předchozí text našeho stanoviska. Nelze pouze zřídit funkci, ale je zapotřebí i na úrovni návrhu věcného záměru popsat celý model. V případě územních samosprávných celků  považujeme současný stav za maximum možného z hlediska  depolitizace. Zásadně nesouhlasíme se zavedením funkce ředitele v úřadech obcí a měst. Trváme na zachování stávajícího stavu. 

V naprosté většině veřejné správy je zavedeno pravidelné hodnocení zaměstnanců, které je navázáno na odměňování. Systémy hodnocení jsou odlišné a vycházejí z charakteru činnosti. Znovu zdůrazňujeme, že státní respektive veřejná správa není univerzální.
 
K III. Zvýšené povinnosti úředníků veřejné správy: 

Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním. Nesouhlasíme s testy spolehlivosti a to z principielních důvodů. Dle našeho názoru se jedná o institut, který do demokratické společnosti nepatří. Boj proti korupci musí být realizován jinými způsoby a instituty  (především musí být zajištěna maximální transparentnost a efektivní kontrolní mechanismy).
Zásadně nesouhlasíme, aby  v zákoně byl  rámcově zapracován etický kodex a zmocnění pro jednotlivé úřady, aby si vydaly vlastní etický kodex zohledňující specifika každého úřadu.   Povinnosti  a práva  musí stanovit zákon. Nelze připustit, aby nad rámec zákona si další povinnosti či jiná omezení stanovily jednotlivé úřady.  Rozšířené povinnosti a  omezení   nad rámec povinností stanovených obecnou právní úpravou ( zákoníkem práce) musí být dotčeným úředníkům přiměřeně kompenzována, což návrh nepředpokládá. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o pracovní nikoliv služební poměr.

K  IV. Forma kompenzací.

Nesouhlasíme s navrhovaným zněním. Navrhované kompenzace ve vztahu k povinnostem jsou naprosto nedostatečné respektive fakticky nejsou žádné, neboť například rozšíření dovolené na 6. týdnů předpokládá, jak předkladatel uvádí na jiném místě, zvýšení produktivity stávajících úředníků. Předkladateli zřejmě není známo, že došlo k významnému snížení tvorby FKSP takže stanovení povinnosti zaměstnavateli poskytovat zaměstnanci  příspěvek na penzijní připojištění, pokud je zaměstnanec účasten penzijního připojištění, je nereálné ve většině organizačních složek státu. Totéž platí o zavedení systému osobních účtu. V obou případech se nejedná o kompenzace, neboť tyto benefity čerpají i ostatní zaměstnanci, na které se právní úprava nebude vztahovat. FKSP, sociální  či jiné fondy nemohou plnit kompenzační roli, neboť k tomuto účelu nebyly určeny. Zásadně nelze souhlasit, aby v případě vedoucích úředníků bylo umožněno poskytování některých pracovních prostředků ( služební automobil, telefon) pro soukromé účely.      
 

K VI. V oblasti organizačního uspořádání
 
Zásadní nesouhlas s předloženým zněním. Viz též naše stanovisko výše. Předkladatel navrhuje založit nové kompetence Ministerstva vnitra, které bude ústředním správním úřadem pro problematiku lidských zdrojů ve veřejné správě. Přitom na jiném místě předpokládá, že tyto kompetence budou přesunuty na Institut veřejné správy vůči níž bude Ministerstvo vnitra pouze zřizovatelem. Jedná se o nesystémové, nekoncepční řešení, které odmítáme. Hrozí vysoké riziko monopolizace, netransparentnosti  a s tím související další negativní jevy. Tuto kompetenci musí mít založenu přímo Ministerstvo vnitra. Upozorňujeme, že  vzhledem k tomu, že se nejedná o služební poměr není taková centralizace na místě.Viz též naše odmítavé stanovisko výše. 

K  IV. 5. Část 3.

Cílová odměna se navrhuje zavádět pouze pro úspěšné vedoucí pracovníky úředníky veřejné správy, nikoliv pro řadové pracovníky. Odborový svaz státních orgánů a organizací vyslovil zásadní nesouhlas s tímto institutem již v připomínkách k navrhované novele zákoníku práce. Rovněž zásadně nesouhlasíme s tím, že vedoucí pracovník se smluvně zaváže splnit stanovený cíl osobně. V praxi to může znamenat, že vedoucí pracovník si vezme co nejvíc úkolů navíc, nad běžnou agendu nebude mít čas a bude ji delegovat na řadové zaměstnance, kteří “výhodu” cílové odměny nebudou mít, což je jednoznačně prvek diskriminace. 
 
K oblasti vzdělávání se nevyjadřujeme, neboť nemáme k dispozici příslušné odborné zázemí. Přespřílišná koncentrace zajištění vzdělávání do jedné instituce, které navíc bude nově pro státní správu hrazeno, obnáší v sobě značné riziko netransparentního nakládání s finančními prostředky. Obdobnou míru rizika představuje také koncentrace dalších kompetencí. Viz též naše stanovisko výše.

Všechny uvedené připomínky považuje ČMKOS a OS SOO za zásadní. 

Z výše uvedených zásadních důvodů a s přihlédnutím k původnímu stanovisku z roku 2008, ČMKOS a OS SOO odmítají předložený návrh jako celek. 

Požadujeme zahájit diskusi napříč jednotlivými připomínkovými místy, obdobně jako tomu bylo v roce 2008. Tato diskuse musí být spojená s podrobnou analýzou stávajícího stavu, jasně popsaných kladů a záporů stávajících právních úprav. Měla by vést k definitivnímu řešení právního postavení úředníků státní správy a úředníků územních samosprávných celků, které bude odpovídat společenské potřebě, ekonomickým možnostem a standardu běžném v členských zemích Evropské Unie.  


V Praze dne 24. 3. 2011

