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V. sjezd OS státních orgánů a organizacíPraha 16. – 17. března 2007 

l Sjezd schválil stanovy odborového svazu a program činnosti odborového svazu l Předsedkyní OS opět Alena Vondrová
lMístopředsedy Jan Rovenský a Pavel Bednář lHosty sjezdu předseda ČMKOS Milan Štěch, předseda výboru pro so-ciální  politiku  Poslanecké sněmovny  Parlamentu  ČR  Zdeněk  Škromach, poslanec Evropského parlamentu RichardFalbr,  náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr Šimerka a předsedkyně SLOVES Marcela Gatciová l
V kongresovém sálu hotelu Pyrami-
da v Praze se konal 16.-17. března
V. sjezd Odborového svazu státních
orgánů a organizací. Po zahájení
sjezdu předsedkyní OS Alenou
Vondrovou a uvítání delegátů a
hostů, proběhla volba pracovního
předsednictva a řízení jednání se ujal
Miloš Lokvenc ze sekce celní sp-
ráva. Byly zvoleny pracovní komise
sjezdu, schváleny jednací a volební
řád sjezdu a program sjezdu. Poté

vystoupila k předložené písemné
zprávě o činnosti předsedkyně OS
Alena Vondrová. (Znění vystoupení
na str. 6-8.) Následovala vystoupení
hostů, předsedy ČMKOS Milana
Štěcha, poslance Evropského parla-
mentu Richarda Falbra, náměstka
ministra práce a sociálních věcí Pet-
ra Šimerky, předsedy výboru pro so-
ciální politiku Pposlanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR Zdeňka Škroma-
cha (část jejich vystoupení na str. 3-

5) a předsedkyně odborového svazu
SLOVES ze Slovenské republiky
Marcely Gatciové (její vystoupení
zveřejníme z technických důvodů v
NOS č. 8). Z pracovních důvodů se
omluvili pozvaní hosté předseda vlá-
dy ČR Mirek Topolánek a ministr
práce a sociálních věcí Petr Nečas. 
Zprávu revizní komise OS, která
konstatovala, že v uplynulém vo-
lebním období nedošlo ze strany or-
gánů a pracovišť OS k porušení plat-
ných předpisů a že se zlepšila dis-
ciplina ve věcech odvodů z člen-
ských příspěvků, přednesl její před-
seda Josef Vokáč. Předsedkyně OS
A. Vondrová informovala o stížnos-
ti, která byla předána pracovnímu
předsednictvu sjezdu a tlumočila ná-
vrh pracovního předsednictva na
ustavení komise, která tuto stížnost
projedná během jednání sjezdu. By-
la zvolena 5členná komise.
V diskusi k předloženým zprávám
vystoupil Jiří Vojtěch ze ZO minis-
terstva průmyslu a obchodu, který
zmínil časté organizační a personál-
ní změny na ministerstvu průmyslu a
obchodu, které v mnoha případech
znamenaly využívání právní porady
i zastoupení ze strany odborů, ocenil

pomoc OS na řešení personálních
záležitostí na ministerstvu financí a
doporučil k volbě místopředsedy
OS Ladislava Říhu, předsedu sekce
ústředních orgánů státní správy. Jo-sef Macek ze ZO sekce občanských
pracovníků ministerstva vnitra v Č.
Budějovicích hovořil k problému
členské základny s tím, že nemůže
být uváděn jako důvod poklesu poč-
tu členů snižování počtu pracovních
míst. Mladé lidi odbory nezajímají,
nejde o strach, ale o pohodlnost, do-
chází k přetahování členů ze strany
jiného odborového svazu, mělo by
se tedy jednat o sloučení s ním, za
nevhodné považuje používání ozna-
čení závodní výbor, stačilo by jen
výbor. Leoš Žižka ze ZO Městská
policie Brno vyslovil nespokojenost,
že se neplní slib prosazovat nový
právní předpis o obecní policii, kriti-
zoval, že na finanční ocenění za
zvýšené riziko dosáhne jen málo
strážníků a že, ač člen, ani jednou
nebyl pozván na konání technicko
organizační komise na přípravu V.
sjezdu. Dagmar Jochmanová z mi-
nisterstva zdravotnictví hovořila o
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nedobré atmosféře na pracovišti s
ohledem na často se střídající vedení
úřadu a opakující se postoj vedení k
zaměstnancům jako neschopným a
líným, které nové vedení teprve nau-
čí pracovat. Odborová organizace
má přitom zájem na partnerství se
zaměstnavatelem, kolektivní smlou-
va chrání obě strany. Ocenila postu-
py OS a vyslovila názor, že základní
organizace by neměly jen čekat, co
za ně vyřídí na nejvyšší úrovni před-
sedkyně. Tomáš Dubovský ze ZO
Kanceláře prezidenta informoval de-
legáty o činnosti jejich organizace,
ve které se snaží mít ve výboru různé
odborníky, pozornost věnují sportov-
ní a kulturní činnosti, důchodcům,
daří se udržovat slušný počet členů.Ladislav Říha z ministerstva finan-
cí v úvodu ocenil činnost předsed-
kyně OS, připomněl jejich společnou
účast při průběhu procesního auditu
na ministerstvu financí, který přinesl
otřesy v personálním obsazení úřa-
du, ale které se podařilo částečně
zmírnit i věcně. V úřadu je silná od-
borová organizace i řada sympati-
zantů, kteří svým způsobem s orga-
nizací spolupracují. Jaroslav Madě-ra objasnil činnost technicko organi-
zační komise na přípravu V. sjezdu
OS. Jan Kamínek ze ZO minister-
stva zahraničních věcí oponoval
názoru na nezájem mladých lidí o
odbory, jejich organizace je v jiné
situaci, věkový průměr je tu 35 let.
Důležité pro získávání členů je fakt,
že ZO stojí za zaměstnanci, dokáže
hájit jejich práva, pomůže i v indivi-
duálních věcech. Apeloval na vyu-
žívání možností zákoníku práce. JanMach z Městské policie Plzeň po-
přel, že by se pro strážníky ze strany
OS nic neudělalo a pochlubil se, že
mají věkový průměr členů 36 let.Marie Hrdličková ze ZO z České-
ho hydrometeorologického ústavu
poděkovala předsedkyni Vondrové a
předsednictvu VOS za práci pro za-
městnance, speciálně za podíl na vy-
jmutí jejich ústavu ze zákona o
vědecko výzkumných institucích.
Projednání a stanov odborového sva-
zu uvedl předseda komise pro přípra-
vu stanov Jan Rovenský. Stanovy by-
ly v dostatečně dlouhé době zve-
řejněny  a komise se průběžně věno-
vala navrhovaným úpravám. Projed-
nání na sjezdu se podrobně zabývalo
všemi úpravami, hlasovalo se o jed-
notlivých změnách a v závěru o cel-
kovém znění.
V rámci voleb nového vedení OS se
představili kandidáti, na předsedu
jeden, na místopředsedy čtyři. Sjezd
zvolil v tajné volbě 196 hlasy před-
sedkyní Odborového svazu státních
orgánů a organizací Alenu Vondro-
vou, 157 hlasy prvním místopředse-
dou Jana Rovenského a 118 hlasy
druhým místopředsedou Pavla Bed-
náře. Další kandidáti na místopřed-

sedy OS Ladislav Říha získal 72 hla-
sů a Petr Pachr 29 hlasů.
Prvního dne se účastnilo z 223 zvo-
lených delegátů jednání 213.
Druhý den jednání sjezdu byl věno-
ván projednání a schválení progra-
mu činnosti OS. V diskusi byl zmi-
ňován problém vztahu prostředků
FKSP k odborové činnosti, restrik-
tivní reformní úmysly vlády, infor-
mování veřejnosti o odborech, pro-
blém členské základny, služební
zákon, regulace zaměstnanosti ve
veřejné a státní správě, restrikce v
odměňování. Hlasovalo se o několi-
ka doplněních programu a posléze
byl program schválen. 
Host sjezdu, vedoucí právního oddě-
lení ČMKOS Vít Samek vystoupil
kriticky k aktuálně zveřejňovaným
záměrům vlády ohledně daňové re-
formy a snižování výdajů státu. 
Druhého dne sjezdu se z 223 zvole-
ných delegátů účastnilo 206.
Na závěr sjezd přijal usnesení ve
kterém mj. vzal na vědomí Zprávu o
činnosti Odborového svazu státních
orgánů a organizací v období mezi
sjezdy OS, tj. 2003 – 2006, Zprávu
revizní komise OS, složení VOS,
složení předsednictva OS a složení
revizní  komise OS, které byly vole-
ni  konferencemi  sekci a budou do-
plněni volbami ve výborech sekcí,
schválil předložený návrh Stanov
Odborového svazu státních orgánů a
organizací,  Program činnosti Odbo-
rového svazu státních orgánů a orga-
nizací na období 2007 – 2011 a od-

Členové VOS, předsednictva VOS a RK OS státních orgánů a organizací, zvolení na konferencích sekcí
Výbor odborového svazu

Ústřední orgány státní správy: KÁPL Václav, Ing.,
MADĚRA Jaroslav, Ing., pluk., ŘÍHA Ladislav, Ing.,
CSc., URBAN Karel, Ing., VOJTĚCH Jiří. Veřejná
správa: BAKULE Petr, BALÍK Karel, BENEŠOVÁ
Ivanka, BOKOLOVÁ Eva, ČERNOHORSKÁ Jiři-
na, Mgr., ČIHÁČKOVÁ Blanka, DOLEJŠÍ Vlasta,
DVOŘÁK Břetislav, Ing., GAŇOVÁ Alena, Bc.,
JOCHOVÁ Ivana, ONDRAČKA Otakar, Ing.,
PAVELKOVÁ Yvona, SABO Miroslav, VYDRA
Petr. Územní finanční orgány: *. Státní zastupitel-
ství: BROZOVÁ Nina, JUDr.. Celní správa: *. Ka-
tastrální úřady: KLABANOVÁ Jana, KUBÁTOVÁ
Kateřina, Ing.. Výpočetní technika: VOŘÍŠKOVÁ
Alena, Ing.. Vědecko-výzkumná základna: PUR-
NOCHOVÁ Jana, Bc.. Statistika: KREJZL Karel,
Ing. Občanští pracovníci MV ČR a VS ČR:
KAJANOVÁ Alena, Ing., MALÝ Josef, MINAŘÍK

Josef, PACHER Petr, Mgr., TACHECÍ Petr.  Správy
sociálního zabezpečení: ŠINDELÁŘOVÁ Helena.
Úřady práce: NEUMAN Vlastimil, Mgr., Předsed-
kyně OS  VONDROVÁ Alena, místopředseda OS
ROVENSKÝ Jan, místopředseda OS BEDNÁŘ Pa-
vel. Celkem 40 členů.

Předsednictvo výboru odborového svazu
Ústřední orgány státní správy - ŘÍHA Ladislav, Ing.,
CSc., Veřejná správa - VYDRA Petr (Konference
sekce dne 26. 1. 2007 potvrdila na období mezi ko-
náním V. sjezdu OS SOO a zasedáním výboru sekce
Veřejná správa jednoho zástupce do PVOS, *),
Územní finanční orgány - *, Státní zastupitelství -
BROZOVÁ Nina, JUDr., Celní správa - *, Katast-
rální úřady - KLABANOVÁ Jana, Výpočetní tech-
nika - VOŘÍŠKOVÁ Alena, Ing., Vědecko-výzkum-
ná základna - HOFMANOVÁ Milada, Statistika -
KREJZL Karel, Ing., Občanští pracovníci MV ČR a

VS ČR - TACHECÍ Petr, Správy sociálního zabezpe-
čení - ŠINDELÁŘOVÁ Helena, Úřady práce -
NEUMAN Vlastimil, Mgr.. Předsedkyně OS
VONDROVÁ Alena, místopředseda OS ROVEN-
SKÝ Jan, místopředseda OS BEDNÁŘ Pavel. Cel-
kem 16 členů.

Revizní komise odborového svazu
VOKÁČ Josef, Ing., CSc.(Ústřední orgány státní sp-
rávy), KOŽÍŠKOVÁ Zuzana, VINTROVÁ Alena,
HERGEROVÁ Dana (Veřejná správa),
VITOŇOVÁ Ema, VRABCOVÁ Jana,
DRBALOVÁ Hana. (Celní správa), MARŠÍKOVÁ
Zuzana (Katastrální úřady),  VUJČÍKOVÁ Zdeňka
(Vědecko-výzkumná základna), DRÁPAL Pavel
(Občanští pracovníci MV ČR a VS ČR),
KOHOUTOVÁ Vlasta (Správy sociálního zabezpe-
čení), Celkem 11 členů.
* bude upřesněno po konání výboru sekce

V. sjezd OS státních orgánů a organizací
měřit pozornost na reformní daňo-
vou politiku státu a zásadně odmít-
nout rovné daně a jakékoliv zvýšení
snížené 5% sazby DPH.
Sjezd na základě doporučení sjez-
dem zvolené pracovní komise,
určené k posouzení stížnosti, ze
strany základní organizace č. 20-
0135-3805 Odborového svazu stát-
ních orgánů a organizací IČ
71197176, která byla sjezdu doruče-
na dne 16. 3. 2007 prostřednictvím
delegáta Františka Neužila rozhodl,
že se nebude zabývat stížností na po-
stup OS v záležitostech této ZO.
Poslední slovo patřilo předsedkyni
OS Aleně Vondrové, která poděko-
vala za účast, kvalitní diskusi a práci
při projednávání dokumentů, podě-
kovala organizátorům sjezdu, podě-
kovala za důvěru, která jí byla vy-
slovena znovu zvolením, poděkova-
la všem funkcionářům odborového
svazu, kteří vykonávají funkce lec-
kdy i ve spojení s osobním rizikem,
zdůraznila potřebu jednotnosti a so-
lidárnosti vzhledem na těžké období,
které je zřejmě před zaměstnanci a
odbory.
Účastníci sjezdu v průběhu jeho jed-
nání podepsali petici evropských
odborů za vysoce kvalitní veřejné
služby dostupné všem. Platné
stanovy budou zveřejněny v nej-
bližších dnech na webové stránce
OS.                                          -dě-

mítavé prohlášení delegátů V. sjezdu
OS k záměru vlády snižovat počet
zaměstnanců státní a veřejné správy
a k připravované restrikci v oblasti
odměňování. Sjezd uložil výboru
odborového svazu mj. zaslat mate-
riály schválené sjezdem a materiály
schválené výborem OS základním
(místním) organizacím do konce
měsíce května 2007, na nejbližším
zasedání řešit otázku používání ná-
zvu a platnosti evidence základní or-
ganizace č. 20-0135-3805, předsed-
kyni OS ve spolupráci s ostatními
OS ČMKOS prosazovat úpravu kon-
cepce tvorby a použití FKSP a za-

PROHLÁŠENÍ  delegátů V. sjezdu OSSOO
V. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací zásadně nesouhlasí se zámě-
rem Ministerstva financí snižovat počet funkčních míst ve státní správě a ve sféře ve-
řejných služeb financovaných ze státního rozpočtu v letech 2008-2010 minimálně o
3 % ročně. Jedná se o bezprecedentně nekoncepční a neodpovědný přístup, který
chce za každou cenu řešit problém státního rozpočtu bez ohledu na dopady na celý
sektor veřejných služeb a správy a potažmo na obyvatelstvo. Regulace zaměstna-
nosti v sektoru veřejných služeb a správy musí být prováděna vždy se zřetelem na
zachování odpovídajícího rozsahu kvality a dostupnosti veřejných služeb, které stát
občanům zajišťuje přímo nebo v případě regionálního školství prostřednictvím kra-
jů a obcí. Realizace záměrů Ministerstva financí by v praxi vedla mimo jiné k ome-
zení přístupu ke vzdělání garantovaném Ústavou, ke snížení bezpečnosti občanů a k
omezení ochrany jejich majetku. Měla by výrazně negativní vliv na kvalitu a úroveň
některých segmentů státní správy.   
V. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací nesouhlasí s připravovanou
restrikcí v oblasti odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy. Požaduje,
aby i v následujících letech byl zajištěn reálný růst průměrného platu těchto zamě-
stnanců. 

Delegáti V. sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací        
V Praze dne 17. 3. 2007  
Prohlášení delegátů V. sjezdu OS státních orgánů a organizací je přílohou Usnesení
V. Sjezdu OS SOO. Alena Vondrová v. r. , předsedkyně OS SOO 
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Z vystoupení Milana Štěcha
Musím začít ohlédnutím za tím, co bylo v
minulém období v činnosti CMKOS nej-
důležitější, čemu jsme věnovali společně
velkou pozornost, a to je zákoník práce.
Starý zákoník práce, který byl přijat v ro-
ce 1965 byl až do konce svého funkčního
období dobrou normou, dobrou i proto, že
byl mnohokrát novelizován, ale měl ale
jednu vadu, že vznikl v úplně jiných spo-
lečenskopolitických podmínkách, a pro to-
to období už byl nepřijatelný. Byl nepřija-
telný tím, že byl v kolizi s ústavní listinou
práv a svobod z roku 1993, protože ta říká,
že se může všechno to, co zákon nezakazu-
je, a zákoník práce byl napsán, měl to ve
svých ustanoveních, že v pracovněpráv-
ních vztazích se může jen to, co zákon do-
voluje. To byl rozpor, na kterém stavěli i ti,
co připravovali novou úpravu i občanského
zákoníku, neboť se chystali a dávali to po-
chopitelně najevo, že soukromoprávní část
zákoníku rozpustí v občanském zákoníku,
který bude občanským zákoníkem jak má
být, a nebude mít v sobě žádné ochranné
prvky jako má pracovní právo a bude nejen
de jure, ale i de facto platit, že subjekty
jsou si rovny. A víte přece, že v pra-
covněprávních vztazích to tak není, proto-
že tu existuje určitý vztah nadřízenost a po-
dřízenosti. 
Nový zákoník, který vznikl,  je funkční, a
mohl být i lepší, ale zaměstnavatelé řekli,
my se nebudeme podílet, protože chtěli
zákoník práce buď zrušit, nebo chtěli záko-
ník práce pouze podle svých představ, aby
odbory mohli zastupovat zaměstnance
pouze tam, kde mají nad 50 procent člen-
ské základny, aby vyjednávali záležitosti
jenom za své členy, to znamená, aby se ti,
co v odborech nejsou, snadno mohli proti
odborářům postavit, chtěli, aby mohli roz-
vázat pracovní poměr kdykoli bez jakého-
koli důvodu, mohli řetězit pracovní pomě-
ry do nekonečna na jakékoli krátké pracov-
ní úvazky, a další výhody v uvozovkách.
To byl předmět střetu, to byl obsah po-
změňovacích návrhů, které přednášeli po-
slanci zejména pravého spektra prostřed-
nictvím poslankyně Páralové. Na to nemů-
žeme zapomínat, protože ty doby se nám
bohužel vrací. Nový zákoník práce vychází
i z dohod, které byly v minulosti uzavře-
ny, ještě za mého předchůdce Richarda
Falbra mezi ČMKOS a Svazem průmyslu a
dopravy, to je největší představitel zamě-
stnavatelů v České republice. V roce
2000 a dva roky předtím se dělaly velké
harmonizační dohody, kde se zapracováva-
ly směrnice evropského společenství a po
dlouhých jednáních jsme se se zaměstna-
vateli domluvili, starý zákoník práce byl
zmodernizován,  a tato všechna ustanovení
byla prakticky beze zbytku převzata do
nového zákoníku práce. Ale ejhle, nové ve-
dení svazu průmyslu a dopravy v čele s
panem prezidentem Mílem všechny tyto
dohody zpochybnilo a chtěli začít od začát-
ku. To byl hlavní důvod neshody nad no-
vým zákoníkem práce. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní
připravuje legislativně technickou novelu
zákoníku práce, pokud to bude legislativně
technická novela, my jsme na ni připraveni
velice konstruktivně spolupracovat. Nám
jde o to, aby zákoník práce byl srozumitel-
ný, přehledný, funkční. Věcný problém je
zapracování směrnice o pracovní době,
která se týká pohotovosti na pracovišti.
My, české odbory jsme si to nevymysleli,

ale pokládáme to za správné, že všechno
to, co dělá zaměstnanec na pracovišti, to
znamená po tu dobu, co je k dispozici za-
městnavateli, je výkon práce. Tak to říká
směrnice. My chceme, aby  se dodržovala
pravidla, která jsou příznivá pro podnikate-
le i ta, která jsou příznivá pro zaměstnance.
Tedy Evropskou unii se vším všudy a ne s
dělením, co je pro koho dobré. Doufáme,
že tento problém bude odstraněn, že všich-
ni pochopí, že se musí přizpůsobit této
zásadě, nejde jen o hodiny a peníze za ně,
ale jde o hledisko bezpečnostní. Že je
běžnou praxí, že lékař nastupuje v pátek
odpoledne na směnu a odchází v pondělí
dopoledne, to jde člověku mráz po zádech,
jak asi výkonný a spolehlivý může být ten-
to lékař, když musí prováděn urychleně ně-
jaký velmi odpovědný zákrok. Takto vysta-
vujeme riziku pacienty i lékaře. Do Čech
se pomalu dostává to, co je běžné ve Spo-
jených státech, že na pacienta, když opou-
ští nemocnici za rohem čeká advokát a na-
bízí mu své služby. I lékaři stojí i to, aby se
v této oblasti udělal pořádek. A nový záko-
ník je významným impulsem k tomu, aby
tomu tak bylo.
Někteří poslanci, senátoři, se obrátili na
ústavní soud se stížností o neústavnosti
některých ustanovení zákoníku práce. My
jsme měli možnost se k této stížnosti vy-
jádřit, naši právníci, myslím velice fundo-
vaně, za pomoci najatých expertů na ústav-
ní právo připravili protiargumentaci. Uvi-
díme, jak ústavní soud rozhodne. Poslední
dobou s určitým znepokojením sledujeme,
že poslanci dostávají ústavní soud do veli-
ce obtížné situace, protože od něj žádají
rozhodnutí ve věcech, které mají ryze poli-
tický charakter. Je nebezpečí, že se ústavní
soud bude měnit v jakousi třetí komoru
parlamentu. Že k tomu jsou tendence u
některých soudců, není divu, velká část z
nich nepřichází k ústavnímu soudu z jus-
tičního prostředí, ale přichází z politické-
ho prostředí. Je tam hodně bývalých politi-
ků. Neobviňuji ústavní soud z podjatosti, z
neobjektivního rozhodování. Ale mám
strach, že právě politici, poslanci, ústavní
soud do této pozice, možná nevědomky, ale
určitě, tlačí.
K současnému období. Jsme v období kli-
du před bouří. Před volbami jsme provedli
analýzu, nedělali ji funkcionáři ČMKOS,
ale podle mého názoru velice zodpovědní,
fundovaní odborníci na sociální, pra-
covněprávní i ekonomickou oblast, posu-
zovali reálnost programu politických stran
s kterými šli do voleb, a dopady, jaké to
způsobí na členskou základnu, co to bude
znamenat pro zaměstnance. tato zjištění
byla velice tristní. V některých věcech
jsme si vzali na pomoc zkušenosti našich
přátel ze Slovenska. Poskytli nám jejich
přehledy, jejich analýzy a tehdejší prezi-
dent Slovenské konfederace odborových
svazů Ivan Saktor  napsal i osobní dopis,
který jsme předali našim členům před vol-
bami. Slovenská zkušenost je jasná a je tře-
ba ji brát v potaz. Slováci sice provedli
velké reformy, ale otázkou je, jaký přínos
mají tyto reformy pro řadové občany. My
bychom se z toho měli poučit, protože sa-
mozřejmě věci se vyvíjejí v čase a prosto-
ru, a musíme reagovat, ale nemusíme rea-
govat tak, jak nám radí pánové z Mezi-
národního měnového fondu, Světové ban-
ky či podobných institucí. 
Vláda ve svém programovém prohlášení

má nastaveny určité makroekonomické pa-
rametry. Na jedné straně, a to podporuje-
me, chce snížit schodky veřejných rozpo-
čtů, tak, abychom začaly plnit maastricht-
ská kritéria. Každý rozumně uvažující
člověk bez rozdílu politického názoru to
podpoří. Zvyšovat veřejné dluhy není ro-
zumné, abychom nežili stále více na dluh.
Na druhou stranu si vláda dala do doku-
mentu, že chce snížit daňovou kvótu z
37,5 procent pod 34 procent. Jsou to
poměrně nevelká čísla,  čtyři procenta roz-
dílu, ale za každým procentním bodem je
přes 30 miliard korun výpadku do veřej-
ných rozpočtů. Pokud bude vláda toto chtít
splnit, bude muset přistoupit k poměrně ra-
dikálním opatřením.  Kdybychom v ČR
měli daňovou kvótu na stejné úrovni jako
je průměr v EU 15, což je o pět procent-
ních bodů více, než máme my, tak přebytek
českých financí bude 40 miliard korun roč-
ně. Několikrát jsme tento údaj publikovali
a nikdo ho nezpochybnil. Jsem na vážkách
pro argumentaci, kde je zadluženost a kde
není. 
Na druhé straně je otázka, zda je potřeba
snižovat daňovou kvótu, my si myslíme, že
ne. Jak se provede snížení? Má to být za-
jímavá změna, zavedení rovné daně nebo
daně velmi podobné rovné dani v rozmezí
17-19 procent, to znamená, že všichni ti co
mají  daně nižší, a to je drtivá většina lidí,
kteří jsou v zaměstnaneckém poměru a
mají daň dvanáct procent by platili větší
daň z příjmu fyzických osob, takže se říká,
že se udělají nějaké odpočty, tím pádem to
nebude úplně rovná daň. Ale je naprosto
jasné, že to, co vypadne ve výběru daní fy-
zických právnických osob při snížení,  buď
se nekompenzuje a ty peníze budou chybět,
a bude se muset někde škrtat, v sociálních
systémech, nákladech na státní správu,
anebo se to bude muset částečně vykom-
penzovat zvýšením DPH, zejména zvýše-
ním snížené sazby. My se domníváme, že
tato transakce je veskrze špatná. Vše, co se
provede, bude znamenat, že příjmově nej-
silnější skupina, ti, kteří vydělávají více
než 40 tisíc, jim se sníží daňová zátěž, a
budou mít tím vyšší příjem, a ti ostatní,
průměrné a podprůměrné mzdy budou mít
vyšší nebo stejné daně, ale zaplatí to při

spotřebě a při přímých platbách ve zdra-
votnictví a ve školství. Nechci strašit, ale
říkám to proto, že v blízké době my bude-
me muset využít všech forem v rámci tri-
partity a žádat tvrdě, aby šla vláda s prav-
dou ven. Už je poměrně pokročilý stav na
úvahy na veřejné rozpočty a nikdo neví
podle čeho se mají připravovat.
Nebezpečí je velké a my se obáváme, že
během tohoto experimentu se nebude
vědět, jak to dopadne, že budou velké
zmatky, a dopady zejména na ty skupiny li-
dí, které převážně tvoří odborovou základ-
nu.
Na špatné a pro nás nepřijatelné kroky bu-
deme muset udělat patřičnou odezvu. Ve
většině zemí svět, zejména na jihu a zápa-
dě od nás, by se tak odboráři chovali. Zále-
ží na nás, zda se sjednotíme a zda dokáže-
me strach nechat doma, a především pře-
moci praobyčejnou pohodlnost, pohodl-
nost udělat něco navíc. My starší už si mů-
žeme říci, my to nějak doklepeme,  ale ne-
zapomínejme, my svými odborářskými po-
stoji a občanskými, chtě nechtě, jsme pří-
kladem našim dětem. Jestliže se budeme
bát poté, co jsme si zavedli demokracii, sa-
mozřejmě i s nějakými slabinami, jakým
budeme příkladem?Vedlo by to k tomu, že
ti kdo jsou despotové, kteří se nebojí jednat
neslušně, by dostávali vítr do plachet a
chovali by se ještě hůře. My máme právo
se za své nároky, mzdy a své sociální za-
bezpečení se brát. Český sociální systém
spotřebovává 21 % HDP. Pokud dochází k
jeho zneužívání, my jsme pro to, ať se od-
straňuje to, co to podporuje, chceme zame-
zit zneužívání sociálních dávek, protože to
je největší munice proti nám, ale nemůže to
znamenat, že se budou krátit platy, dávky,
penze, že veřejné služby se budou stávat
soukromými a pro velké skupiny občanů
budou těžko nebo vůbec nedostupné. Na
závěr chci poděkovat za vaši práci, váš od-
borový svaz je kvalitní součástí ČMKOS
též děkuji vaší předsedkyni Aleně Vond-
rové, která je aktivní členkou rady
ČMKOS aúčastní se úspěšně práce triparti-
ty.  (redakčně kráceno)
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Dovolte abych krátce pozdravil jed-
nání vašeho sjezdu. V Evropském par-
lamentu máme takovou zvláštní, do-
cela dobrou praxi, na vystoupení min-
utu, dvě, maximálně dvě a půl. V celé
Evropě sílí útoky na omezení práv
odborů, pokusy se skrývají pod různý-
mi hesly. Odbory jsou vnímány jako
poslední překážka.
Rád bych vás vyzval k co největšímu
odporu. Evropští odboráři usilují o
milión podpisů proti tomu, aby se so-
ciální služby zprivatizovaly. Kdo pod-
niká ve výrobě, podléhá obdobím kon-
junktury a obdobím opačným,  kdežto,
kdo podniká ve službách, ne, proto
takový boj podnikatelských kruhů o
to, aby ovládli služby. Tak se možná
dočkáme první privátní věznice, jak
vězňové privátní věznice Anglii si
ztěžují, že dostávají míň jídla než ve
státní. Projednávali jsme v EU tzv.
Bolkensteinovu směrnici, řadu služeb
jsme z ní vyškrtli, to byl v Evropském
parlamentu velký úspěch evropských
odborů, které vystupovaly proti
původnímu návrhu.
Teď komise chystá zpracovat směrnici
novou.  Zaměstnavatelská část pracu-
jící ve službách a zaměstnanecká část,

odbory, se dohodli na určitém
společném stanovisku, teď je potřeba
abychom těm, co budou jednat po-
mohli.
V Evropském parlamentu mají odbory
velký vliv, a to nejen v naší sociali-
stické, kde je nás několik bývalých
odborářů, ale i ve frakci lidové, kde
jsou křesťané, kteří uznávají, že
člověk po práci má právo na
odpočinek, pak aby se věnoval rodině,
proto jsme také byli proti směrnici o
pracovní době, která měla úplně uvol-
nit počet pracovních hodin, které by
pracovník odpracoval. 
Tendence skončit s vlivem odborů je
zřejmá, proto hodnotím jako velmi
špatný počin eurokomisaře Špidly, ze-
lenou knihu k modernizaci pracovního
práva. Ta má spočívat v jeho totální
demontáži. Pracovní právo prý
vzniklo původně proto, aby vyrovnalo
nerovné postavení zaměstnavatele a
zaměstnance. Jako kdyby teď bylo ně-
co jiného! A tak se vymýšlejí různé
formy práce, další pracovní úvazky,
pracovní úvazky na dobu určitou,
uvolňují se překážky, které je třeba re-
spektovat. 
Zatím ještě na státní službu ve většině
zemí nedošlo, ale tendence k privati-
zacím tu zjevná je a my se jí musíme
bránit.
V závěru ocenil R. Falbr podíl
předsedkyně Aleny Vondrové na vlivu
odborového svazu, prohlásil, že se
stále cítí odborářem a popřál hodně
úspěchu jednání sjezdu i v další čin-
nosti svazu. (redakčně kráceno)

Z vystoupení Richarda Falbra

Olga Šrámková, ZO OO Magistráthl. m. Prahy1. Za všechno 1.2. Příspěvky hostů.3. Určitě především udržet členskou
základnu alespoň na stejné výši jako
je dnes. Ale nejsem zase velký opti-
mista, beru to podle naší ZO, kdy
mladí ani žádní jiní nepřicházejí, leti-
tí odboráři pomalu odcházejí do dů-
chodu, většina má v letošním roce
smlouvy na dobu určitou, takže skon-
čí a jak já říkám, jsme druh na vy-
mření. Pokud se nestane nějaký zá-
zrak a ne jenom u nás, ale v celé EU,
tak to bude zlé.Milena Vraníková, Městský úřadBenátky nad Jizerou1. Myslím si, že OS funguje velice
dobře, je informovanost, právnické
rady jsou k dispozici, když je tře-
ba.Výborné je i to, že OS se skutečně
postaví na každý případ jemu předlo-
žený a řeší ho. Je oporou. 
Jak jsme slyšeli, horší je to však s
počtem členů v organizacích, je jich
úbytek. Proč? Proč se mladí odvrací
nebo jsou neteční? A to by bylo za 3. 
Zamyslit se, jak získat další členy, co

Sjezdová anketa

jim nabídnout.2. Nejvíce mne zaujaly zprávy ze
Slovenska, od předsedkyně OS. Je
zajímavé vědět, jak a s jakými pro-
blémy se  naši sousedé potýkají. A že
to nemají i lehké, to jsme slyšeli.3. Nejdůležitější bude asi získat další
členy, mladé, vysvětlovat a informo-
vat o důležitosti odborů, více se
zvýraznit na veřejnosti.Irena Kurcová, Městský úřad,Kostelec nad Orlicí1. Rozhodně nechci kritizovat, jen
ocenit jakým způsobem nás svaz a
především jeho předsedkyně zastu-
pují při vyjednávání o platech a legis-
lativě.2. Diskuse.3. Udržet členskou základnu, vyjed-
návání o zákoníku práce.Ing. František  Verner,  VězniceKynšperk nad Ohří1. Na sjezdu 1 - za organizaci, za-
bezpečení delegátů,  5 - některým de-
legátům za jejich diskusní příspěvky.
Celkově 1 – za trvalé úsilí o co nejvě-
tší informovanost členů s tím, co se
děje.2. Vystoupení pana Štěcha, pana
Falbra a samozřejmě vystoupení
předsedkyně paní Aleny Vondrové.3. Za nejdůležitější považuji, aby zů-
stal náš svaz alespoň v té podobě ja-

ko je nyní a nedošlo k jeho oslabení
tím, že by se nějakým způsobem dě-
lil, případně některé jeho složky pře-
cházely do jiného OS apod.Natalja Ratvajová, Zeměměřičskýúřad, Praha1. Za 1 -  za práci OS, kterou dělá pro
své členy.2. Vystoupení hostů a jejich podpora
našemu svazu. Ve všech svazech jsou
stejné problémy.3. Jednání s vládou a nárůst mezd ve
státní správě. Udržení členské základ-
ny.Jiří Vojtěch, Ministerstvo průmys-lu a obchodu ČR1. 1 - postavení v rámci ČMKOS, 3 –
koncepce a grafika NOS – drobný
tisk a obsáhlé zprávy, některé doku-
menty by mohly být zveřejněny na
webu OS. 5 – Za OS vystupuje pouze
předsedkyně OS.2. Pozitivně: vystoupení zástupkyně
SLOVES. Negativně: uplatňování
připomínek  (delegáty) k dokumen-
tům sjezdu, které mohly být uplatně-
ny již v připomínkovém řízení. Do-
cházelo tak k nekonstruktivním dis-
kusím a zdržování jednání.3. Masivní zviditelnění, nejen vystou-
peními předsedkyně.Mario Prášek, Městské státní zas-rupitelství Praha1. Známkovat práci, to nemám rád,
ale rozhodně ocenění si zaslouží – od-
povědný přístup při vypracování sta-
novisek k návrhům právních norem,
podíl na prosazování a prosazení

zákoníku práce a metodická pomoc
při přípravě kolektivních smluv. Také
odpovědný přístup při prosazování
platových předpisů.2. Zejména vystoupení hostů, p. Ště-
cha, Falbra, Škromacha a Samka, ale
především zajímavé vystoupení před-
sedkyně odborového svazu ze SR pí
Gatciové a její informace o dopadech
reforem pravicové vlády na pracov-
níky a občany SR.3. 1) zákoník práce, 2) státní rozpo-
čet, 3) problém členské základny.Bohuslav Svoboda Mm Pardubice1. 1-právní ochrana členů OS, snaha o
udržení a zkvalitnění odborových re-
kreací, lobování předsedkyně v poli-
tické sféře, 3- hospodaření svazu, 5-
malá propagace OS hlavně na úseku
mladých členů, stálo by za to založit
klub mladých odborářů.2. Ekonomický rozbor hospodaření
(ing. Rovenský),  vystoupení před-
sedkyně ze Slovenska.3. Stabilizace členské základny.Tomáš Lubovský, KPR a SPH1. 1-Za přístup ke členům, vstřícnost,
pomoc když je potřeba, 3-Nabídka re-
kreačních objektů. Navrhuji oslovit
některé další nabídky. Stávající je již
několik let stará. 5- Nenašel jsem nic,
co by zasloužilo tuto známku.2. V dobrém: bouřlivá diskuse. Ve
špatném: Malá připravenost delegátů,
která se projevila při schvalování sta-
nov.3. Udržet nastavenou linii.

-dě-

1. Za co by jste dal(a) našemu odborovému svazu za 1, za 3 a co za 5?2. Co vás na sjezdu nejvíce zaujalo?3. Co bude v novém volebním období pro odbory (náš odborový svaz) nejdů-ležitější? 
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Z vystoupení Petra Šimerky

Velmi populárním tématem a nej-
větším otloukánkem pro politiky je
státní úředník, je to takový symbol,
do kterého je možno bušit. Pak je ale
velmi těžké, aby úřady a úředníci
obecně, měli respekt u veřejnosti a
byli vnímáni na určitém stupni. Už
za totalitního režimu byly velké akce
úředníci do výroby. Myslím, že
naopak stát by si měl vážit svých za-
městnanců a lidí, kteří řádně vykoná-
vají státní správu, měl by si jich ne-
jen vážit, ale také je slušně zaplatit,
slušně je vzdělat a vytvořit jim pod-
mínky, aby svou práci, svůj úřad,
mohli řádně vykonávat.. Pro každý
režim, pro každý stát, každou
demokracii je důležité, aby stát,
veřejná správa fungovala. Je škoda,
že dlouhodobě a pod různými eko-
nomickými i politickými tlaky, kvůli
neschopnosti se dohodnout,  nebylo
možné dosáhnout shody pokud jde o
souhlas se zákonem o státní službě.
Nakonec se za poslední půl rok tady
vystřídaly tři vlády a mohou se stří-
dat častěji. V Itálii i dalších zemích
se vlády střídají jako na běžícím pá-
su, ale státní administrativa funguje.
A to je věc, která v České republice
bohužel zatím není a ukazuje se, že
to může být určitý prvek nestability.
Na ministerstvu se během několika
měsíců vymění třikrát ministr a
třikrát tam přivede nové lidi, pak
samozřejmě ten úřad asi kvalitou
nebude dosahovat té úrovně, jaké by
mohl dosahovat tím, že bude funkční
státní správa a s ministry vždy od-
chází a přichází jen určitá přesně

definovaná skupina lidí, kteří jsou
jmenováni na základě politických
důsledků voleb.
V oblasti sociální nesouhlasím s
prostým jednoduchým rušením, až
sociálním rasismem. Nahradit
odpovědnost za správu systému so-
ciálního zabezpečení a sociální péče,
jakýmisi žebračenkami nebo lístky.
Naopak cestou je posílit terénní prá-
ci, posílit počty lidí na některých
úřadech, které se tím zabývají, tak
aby v první řadě řešili situaci lidí,
kteří mnohdy nejsou sami schopní
svou situaci řešit. Dlouhodobě neza-
městnaní, bezdomovci, nemají
schopnost rozhodnout se svůj prob-
lém vyřešit. Odbýt to stravenkou, to
není řešení. Mnohé zákony, které by-
ly přijaty v oblasti sociálního
zabezpečení, sociální péče umožňují,
pokud budou personálně zajištěny,
aby systém byl ekonomický,a aby
pomohl zkvalitnění života těchto lidí
a zároveň,  aby nediskriminoval. Je
to časté téma,  ušetříme na nezaměst-
naných, ušetříme 10 miliard korun,
pak ale když spočítáme, kolik je
skutečně lidí dlouhodobě nezaměst-
natelní, nikdy nepracovali a pracovat
nebudou, tak to jsou to desítky,
možná stovky milionů korun, ale ne-
jsou to miliardy. Má-li se ve státních
financích ušetřit  30, 40 miliard ko-
run, kdy na sociální dávky jde řá-
dově 80, 90 miliard korun, na dů-
chody něco přes 300 miliard korun,
tak to už jsou jiné počty, a to už není
jen o těch lidech, kteří systém
zneužívají, těch je podle odhadu řá-

Z vystoupení Zdeňka Škromacha

V České republice jsou dobré pod-
mínky pro další snížení počtu neza-
městnaných. Počet volných míst na
trhu je dost, kolem sta tisíc a řada neza-
městnaných je umístitelných. Chceme
provést zásadní komplexní změny v
politice zaměstnanosti, chceme se za-
měřovat v krátké době ne na tvorbu
nových pracovních míst, ale chceme
zejména v některých regionech nebo
mikroregionech se zaměřovat na efek-
tivní využívání, nabízení a zprostřed-
kování těch míst, která jsou k dispozici.
Problémy jsou často v tom, že neza-
městnaní nejsou zaměstnáni proto, že
buď sami nemají zájem nebo nemají
potřebnou kvalifikaci. To souvisí s
problematikou školství, vzdělávání,
zvyšování kvalifikace a zejména s urči-
tou disproporcí mezi kvalifikační struk-
turou, která je k dispozici a mezi potře-
bami průmyslu nebo zaměstnavatelů,
které se ne vždy kryjí. Jsou některé pro-
jekty, které by měly napomoci. Jejich
přínos je v informacích v tom, že
zachycují určité tradice vývoje  potřeby
kvalifikační struktury zaměstnanců.
Jsou velké rezervy, pokud jde o
učňovské školství i střední  školství
vůbec, z hlediska zaměření na ty obory,
které průmysl nebo zaměstnavatelé u
nás potřebují. Problémy jsou v dispro-
porci
Nemohu se vyhnout reakci na to, co tu
několikrát zaznělo, to se týká vás jako

zaměstnanců odborářů. V pro-
gramovém prohlášení si vláda vytkla
jako jeden z úkolů snižování počtu za-
městnanců ve státní správě minimálně
o tři procenta ročně. Rezorty, přede-
vším ministerstvo financí se snaží a
bude snažit tento úkol splnit. Materiál k
tomuto úkolu je nyní v připomínkovém
řízení, rezorty ho budou připomínko-
vat, neznáme zatím výsledek, ale jsem
přesvědčen, že vláda myslí tento úkol
vážně a budeme se s ním muset vy-
pořádat. Pokud jde o dopady do našeho
rezortu konkrétně. Nefunguje inspekce
práce, je problém s vymahatelností prá-
va, zaměstnanci si leckde stěžují, na to,
že není dostatečná kapacita inspektorů,
že trvá velmi dlouho než jim v něčem
poradí, že trvá dlouho než prošetří čin-
nost v pracovněprávních vztazích,
nemluvím o otázkách bezpečnosti
práce, ale šetření v oblasti ukončení a
vzniku pracovního poměru, ve mz-
dových otázkách. vyskytují se, i když
ne často, i určitá porušení osobnostních
práv, diskriminace apod. Počet inspek-
torů v této oblasti inspekce je cca 150
pro celou ČR. Podání a stížností jsou
stovky, možná i tisíce.
Požadavek na snížení počtu zaměst-
nanců v našem rezortu bude tedy zna-
menat  škrtat někde jinde než u lidí,
kteří jsou v terénu, protože těžiště práce
je u těchto pracovníků.
Současný zákoník je platnou součástí

českého právního řádu. Ale jsou věci,
které jsou potřeba upravit. Ne za
všechno může ministerstvo práce, na
dopracování se podílela celá řada insti-
tucí, a zejména pak i několik set posla-
neckých pozměňovacích návrhů, něk-
teré byly ku prospěchu, některé způso-
bily určité problémy. Zákoník práce
počítal s existencí některých jiných
právních předpisů, které nebyly
schváleny, čili to je také důvodem nyní
k novele. Tento zákoník je méně
provázaný s evropským právem a
evropskými směrnicemi než byl ten
starý. Situace, ve které zákoník práce
vznikal těsně před volbami nebyla
jednoduchá a čistota legislativního
vyjádření nebyla příznivá z hlediska
času a našich proklamací. To vše je tře-
ba napravit. Mohu vás informovat, že
nejpozději v úterý rozešle ministerstvo
práce a sociálních věcí do vnějšího
připomínkového řízení návrh novely
na zhruba sto připomínkových míst,
samozřejmě včetně sociálních part-
nerů, včetně ČMKOS, a jeho prostřed-
nictvím vyjádří jistě i váš odborový
svaz. Návrh technicko legislativní
novely by měl nedostatky a určité
problémy odstranit. Hovoříme o tech-
nicko legislativní novele, nečekejte v
této novele řešení zásadních problémů,
které jsou kritizovány a které jsou
předmětem stížnosti předložené ús-
tavnímu soudu. Nepouštíme se do
řešení věcných a zejména ne do zásad-
ních otázek, o kterých se často hovoři-

dově pět, možná deset procent, ale
postihneme všechny, i ty rodiny,
které patří mezi středně příjmové. Je
potřeba pozorně sledovat vývoj a my
v rámci poslanecké sněmovny a
našeho výboru se těmito věcmi
budeme zabývat a mně jako předse-
du výboru mrzí, že informace o těch-
to připravovaných opatřeních zatím
do parlamentu nedoputovaly a my se
můžeme zabývat jen těmi sděleními,
které jako zkušební balónky vyletí
ze strany vlády. V této době by už
měkly být připraveny legislativní
kroky k zajištění státního rozpočtu
pro příští rok, což bude klíčové pro
tuto vládu i pro jednání v poslanecké
sněmovně. Pokud se budou zákony
schvalovat na konci roku, tak to
bude znamenat velké nejistoty, velké
problémy, protože jak podnikatelská
strana, tak  veřejná, státní správa
nebude za jakých podmínek budou
fungovat. (redakčně kráceno)

lo a hovoří. A to z jednoho jediného
důvodu, protože předmětem stížnosti,
kterou bude projednávat ústavní soud,
jsou tyto otázky, včetně postavení a
pravomocí odborů, reprezentativnosti
malých a velkých odborových organi-
zací, včetně postavení odborů v
bezpečnosti práce, pokud jde o pozas-
tavení práce apod., součástí je i
posouzení koncepce nového zákoníku
práce, pracovního práva z hlediska
vazby na občanský zákoník, to jsou
zásadní otázky, které nemůžeme před-
bíhat, dříve nebo později se k tomu
vyjádří ústavní soud a my budeme
muset jeho rozhodnutí respektovat.
Pak nepochybně, nebo velmi
pravděpodobně, bude třeba zákoník
práce otevřít znovu a upravit ho
rozsáhlejší novelou, která prav-
děpodobně bude řešit otázky zásad-
ního, možná koncepčního, charakteru,
s určitým časovým odstupem, protože
to se nedá připravit za půl roku. Ta
novela, která se bude nyní projednávat
nemá jinou ambici než řešit legisla-
tivně technické úpravy. 
Pokud jde o zelenou knihu, vláda
České republiky, stejně jako odborové
centrály a zaměstnavatelské centrály,
pošlou Evropské komisi svá
stanoviska. Je připravena rámcová
pozice vlády České republiky k zelené
knize, bude projednávána ještě v druhé
komoře parlamentu, v senátu, zatím
téměř jednoznačně s rámcovou pozicí
vlády oba výbory parlamentu vyjádřily
souhlas a i zaměstnavatelská sdružení.
Naopak odborová centrála s navrženou
rámcovou pozicí vlády vyjádřila ne-
souhlas. Je to z toho důvodu, že v této
rámcové pozici česká vláda vyjadřuje
souhlas s tím, že kniha přináší
vyváženější vztah mezi dosaženou
úrovní ochrany zaměstnanců, pracov-
něprávních vztahů a tlakem a potřeba-
mi zaměstnanců na flexibilní stav pra-
covního trhu. Naše snaha není za kaž-
dou cenu snižovat ochranu zaměst-
nanců, ale na druhou stranu je třeba
hledat takové prvky, které by zvýšily
možnost zaměstnávat na kratší úvazky,
ať už jde o rodiče, matky malých dětí,
a další možnosti flexibility, které ostat-
ně už jsou součástí nového zákoníku
práce a ve své podstatě byly i součástí
toho starého. Je tu ale i otázka
využívání, které je v České republice
poměrně nízké.

(redakčně kráceno)
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Z vystoupení předsedkyně OS Aleny Vondrové
Vážené delegátky, vážení delegáti, váže-
ní hosté,
odborový svaz předkládá V. sjezdu tímto
k projednání zprávu o činnosti, plnění
programu činnosti OS za uplynulé obdo-
bí a plnění usnesení IV. sjezdu konaného
v březnu roku 2003. Všechny materiály
jste obdrželi písemně předem. Zpráva o
činnosti byla také zveřejněna v novinách
našeho odborového svazu (NOS) a pro-
střednictvím digitální  verze NOS také na
webové stránce OS.
A nyní mně dovolte, abych vaši pozor-
nost obrátila k předkládané zprávě o čin-
nosti. Zdůrazňuji, že předložená zpráva o
činnosti má především dokumentární po-
vahu. Soustřeďuje se na základní činnos-
ti OS a v jejich rámci pak na nejzávaž-
nější problémy, které odborový svaz v
uplynulém období řešil. Zpráva o činnos-
ti byla již tradičně koncipována tak, aby
co nejvíce přiblížila činnost odborového
svazu členské základně a současně, aby
funkcionářům ZO poskytla podstatné in-
formace, které mohou využít pro svou
každodenní činnost, zvláště pak pro čin-
nost osvětovou a informační. Ve svém
vystoupení se zaměřím  jen na některé
problémy, které svaz řešil nebo řeší či bu-
de řešit.  Předpokládám, že v diskusi na
některé mnou předložené problémy bude-
te reagovat.
Po celé období odborový svaz usiloval o
to, aby oprávněné zájmy zaměstnanců,
které zastupuje, byly respektovány a dů-
sledně prosazoval jejich odpovídající
právní ochranu a přiměřené odměňování.
Co se nám podařilo? O tom dle mého
názoru snad dostatečně vypovídá zpráva
o činnosti i plnění programu činnosti od-
borového svazu a to zejména ve své části
mzdové a legislativní. Přesto bych však
na tomto místě ráda   především zdůraz-
nila aktivní účast odborového svazu na
dokončení druhé etapy reformy územní
veřejné správy a na dalších transforma-
cích některých organizačních složek
státu, které s územní reformou veřejné
správy bezprostředně nesouvisely, ale z
hlediska dopadu na zaměstnance byly
významné.
Odborový svaz se aktivně zapojil do pří-
pravy a realizace všech významných
změn, které se v letech 2003-2006 v
rámci veřejné správy uskutečnily.
Největší transformací, na níž se odborový
svaz v uplynulém období spolupodílel,
byla transformace celní správy vyvolaná
vstupem ČR do EU. Zaměstnanci celní
správy  byli také jedinou skupinou za-
městnanců státní správy, které se vstup
České republiky do Evropské  Unie
výrazně negativně dotkl. Obdobně jako v
jiných zemích, které se staly členskými
zeměmi Evropské unie, i u nás došlo k
výraznému snížení počtu zaměstnanců.
Po celé období přípravy i při vlastní rea-
lizaci usiloval odborový svaz o to, aby
všichni zaměstnanci celní správy byli do-
bře informováni a  aby jim byla poskyt-
nuta  právní pomoc v požadovaném roz-
sahu a odpovídající kvalitě. 
Úzce jsme přitom spolupracovali, jak s
vedením celní správy, tak s podnikovým

výborem odborových organizací půso-
bících v celní správě. Při přípravě trans-
formace jsme využili při řešení zaměstna-
necké problematiky všechny pozitivní
zkušenosti, které jsme získali během par-
ticipace na reformě územní veřejné sp-
rávy. Podařilo se v praxi realizovat jed-
notný systém informování zaměstnanců,
kde základním informačním médiem by-
la webová stránka odborového svazu. In-
formační proces byl synchronizován s
informacemi zveřejňovanými paralelně
pomocí vnitřního informačního systému
celní správy. Poprvé se tak podařilo od-
borovému svazu v praxi plně realizovat
jeho dlouhodobý záměr, a to zajistit od-
povídající informovanost všech zaměst-
nanců. Vyjma zajištění dobré informova-
nosti všech zaměstnanců a poskytnutí
kvalifikovaného právního poradenství se
podařilo odborům dohodnut také sociální
program pro uvolňované zaměstnance. 
Jsem přesvědčena o tom, že díky promyš-

lenému způsobu spolupráce odborů a za-
městnavatele se podařilo zajistit kontinu-
ální výkon celní správy i po dobu složité-
ho transformačního procesu, který byl sa-
motnou svou podstatou  destabilizační.
Vzhledem k tomu, že se od konce mi-
nulého roku připravuje další transforma-
ce celní správy spojená s optimalizací
počtu zaměstnanců, jsou získané zkuše-
nosti, včetně způsobu vedení sociálního
dialogu,   využívány i pro tuto situaci. 
Všechny dosud realizované transformač-
ní změny a připravované podobné  změ-
ny vyvolaly a vyvolají i v budoucnu po-
hyby zaměstnanců, znejistí jejich pracov-
ní pozice a mohou ve svých důsledcích
vést až k odchodu těch nejkvalitnějších.
V krajním případě mohou vést až k de-
stabilizaci příslušné oblasti státní správy.
Všichni  ti, kdo politicky a věcně o přís-
lušných změnách rozhodují, by si proto
především měli být vědomi toho, že  jen
s informovanými, o správnosti změn
přesvědčenými zaměstnanci, lze tyto
změny úspěšně provést. V opačném
případě jsou jakékoliv reformní změny či
jiné kroky vedoucí k modernizaci státní
správy odsouzeny předem k nezdaru.
Touto obecně platnou zásadou se odboro-
vý svaz řídil u všech transformačních či
modernizačních procesů, kterých se
zúčastnil v uplynulém období. Současně
trval na tom, aby všechny reformní či

transformační kroky byly řádně promy-
šleny, dostatečně předem připraveny, od-
povědně a efektivně realizovány. Bohu-
žel, opak byl často pravdou. Proto byl od-
borový svaz nucen svými návrhy vstupo-
vat i do těchto procesů, i když mu to, z
hlediska  jeho působnosti, často nepříslu-
šelo. V zájmu zaměstnanců, jichž se
změny týkaly však bylo, aby se odborový
svaz aktivně zapojil i do koncepční  a or-
ganizačně technické přípravy a realizace
navrhovaných změn.
Stejný přístup odborový svaz uplatňoval
také při posuzování návrhů materiálů
týkajících se organizačního zabezpečení
reformy a modernizace ústřední státní sp-
rávy, k jejímuž pokračování se vláda za-
vázala ve svém programovém prohlášení
v srpnu roku 2004. Přibližně v druhé
polovině téhož roku tehdejší vláda zvažo-
vala provedení procesních, organizačních
a personálních auditů na všech ústředních
orgánech státní správy prostřednictvím

soukromých firem. Odborový svaz  spat-
řoval v plošném provedení procesních
auditů v ústředních orgánech státní sp-
rávy vysokou míru rizika destabilizace
ústřední státní správy se všemi dalšími
negativními důsledky, neboť v České re-
publice nebyl v té době dostatek zkuše-
ností s prováděním těchto auditů.
Po složitých jednáních, které odborový
svaz vedl zejména s tehdejším ministrem
financí, došlo k dohodě, že nejdříve bude
proveden jako pilotní projekt procesní
audit na ministerstvu financí. A až po ná-
sledném vyhodnocení tohoto pilotního
projektu budou přijata doporučení pro
přípravu a realizaci procesních auditů na
ostatních ústředních orgánech státní sp-
rávy. V tomto smyslu později rozhodla
také vláda. Pozdější zkušenosti potvrdily,
že postup, který odborový svaz navrhl a
fakticky prosadil, byl správný. 
Procesní, organizační a personální audit
jako pilotní projekt  probíhal na minister-
stvu financí ve větší části roku 2005. Od-
borový svaz měl možnost se aktivně
zúčastnit řady jednání, která mu umožni-
la seznámit se s postupy i praktickými
dopady prováděného auditu včetně dopa-
dů závěrů auditu na činnost úřadu, na per-
sonální situaci i na celkové klima v úřa-
du. Konstatuji, že tento audit nedopadl
dobře. A měl by být proto pro organizáto-
ry obdobných auditů velkým mementem.

Je však také velkou zkušeností pro odbo-
ry.
Důvodů proč audit nedopadl dobře bylo
více. Některé důvody spočívaly v externí
firmě, která audit prováděla, jiné spočíva-
ly ve vedení ministerstva, v personálním
složení vedení projektu, v chování mana-
gementu ministerstva i v relativně opož-
děném zapojení  odborů do přípravy au-
ditu, což ovšem nebyla chyba místní zá-
kladní odborové organizace. V důsledku
nedostatečné časové i věcné přípravy au-
ditu, řady zásadních chyb, jak v přípravě
a v průběhu auditu, tak i během realizace
závěrů auditu, došlo ke značné destabili-
zaci úřadu, k odchodu řady vysoce kvali-
fikovaných odborníků, k vytvoření cel-
kově nepříznivého pracovního i mezilid-
ského klimatu v některých segmentech
úřadu a  jak se později ukázalo k nad-
měrnému propouštění zaměstnanců v
některých částech ministerstva. 
I přes tato negativa sehrála významnou
pozitivní roli v celém procesu aktivní
účast základní odborové organizace pů-
sobící na ministerstvu financí a odbo-
rového svazu. Nejen, že se podařilo za-
bránit řadě chybných rozhodnutí, ale, a to
velmi významně, se podařilo korigovat
počty propouštěných zaměstnanců. Ne
všechny návrhy předkládané odbory se
podařilo prosadit. I přesto však účast od-
borů každý objektivně uvažující subjekt
musí pokládat za velmi úspěšnou a pro-
spěšnou jak pro zaměstnance, tak i pro
úřad jako takový. 
Protože se připravují další audity ústřed-
ních orgánů státní správy učiním zde ješ-
tě několik poznámek na adresu organi-
zátorů budoucích auditů. Dříve než se
přistoupí k dalším procesním, organiza-
čním či jiným typům auditů, by se mělo,
dle mého názoru, znovu zvážit, zda pro-
středky vynakládané do těchto auditů
jsou vynakládány skutečně efektivně. O
tom mám osobně hluboké pochybnosti.
Jsem přesvědčena o tom, že by se opti-
malizace procesů, racionalizace organi-
začních struktur i optimalizace personál-
ního obsazení příslušného úřadu mohla
řešit daleko efektivněji samotným  úřa-
dem. 
Každá externí firma, jejichž kvalita, jak
se ukazuje, je navíc velmi rozdílná, je
zcela závislá na informacích poskytnu-
tých zaměstnanci a vedením úřadu. Navíc
je velmi obtížné do těchto, mnohdy velmi
sofistikovaných  systémů,  vstupovat
zvenčí. Je otázkou, zda je to vůbec ve ve-
řejném zájmu. Nejsem o tom přesvědče-
na. Výsledky některých auditů jsou proto
právem kritizovány samotnými zaměst-
nanci. Oprávněné je i jejich poukazování
na neefektivní vynakládání veřejných fi-
nančních prostředků. Sama jsem se
přesvědčila jak rozdílná je úroveň, a jak
sporné jsou závěry auditů provedených
některými  firmami.
Chci na tomto místě zdůraznit, že odbo-
rový svaz, i přes uvedené výhrady, pova-
žuje  reformu ústřední státní správy za
nezbytnou a hodlá se  v ní nadále efek-
tivně  angažovat. Obdobně jako i v pro-
cesu modernizace veřejné správy. 
Odborový svaz podporuje aplikace mo-
derních  metod  práce  v celé  veřejné
správě i v oblasti justice. Takovou meto-
dou je například e-government, e-justice,
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odměňování a k postupnému odstranění
většiny kompenzačních institutů. Nedo-
statečné finanční zabezpečení zákona
vedlo k opakovaným odkladům účinnos-
ti zákona. 
Při posledním odložení  účinnosti tohoto
zákona tehdejší vláda rozhodla, že zákon
před nabytím účinnosti bude novelizo-
ván. Novelizace měla odstranit  rigiditu
některých ustanovení zákona, na které
neúspěšně upozorňoval odborový svaz již
během přípravy původního vládního ná-
vrhu zákona, a další vady, které vyšly na-
jevo během přípravy implementace záko-
na do praxe. 
I přes  veškeré peripetie legislativního
procesu v uplynulém období včetně pro-
blémů zákonů, které jsem výše uvedla,
lze účast odborového svazu v legislativ-
ním procesu hodnotit jako velmi úspěš-
nou a to nejen z hlediska významu a čet-
nosti prosazených změn  v návrzích
zákonů. Odborový svaz byl úspěšný i v
předkládání vlastních pozměňovacích ná-
vrhů k projednávaným návrhům zákonů
v Poslanecké sněmovně Parlamentu pro-
střednictvím poslanců. Úspěšně inicioval
také změny některých právních norem.
Lze předpokládat, že obdobně jako v ob-
lasti odměňování i v oblasti legislativy
bude následující období pro odborový
svaz velmi složité. 
Lze to dovodit z programového pro-
hlášení vlády z ledna letošního roku, z
něhož se přímo odborového svazu týká
několik  vládou deklarovaných závazků.
Zmíním se pouze o dvou závazcích. Prvý
závazek se týká přípravy nového zákona,
který by měl upravit právní postavení za-
městnanců státní správy a samosprávy.
Druhý závazek se týká snižování počtu
zaměstnanců v letech 2008 – 2010 o 3 %
ročně. 
Vláda jmenovaná na základě výsledků
parlamentních voleb v minulém roce
rozhodla již v říjnu loňského roku, že
bude připraven nový zákon, který bude
řešit  právní postavení zaměstnanců stát-
ní správy a územní samosprávy. Pracovní
verze záměru nové právní úpravy práv-
ního postavení zaměstnanců ve veřejné
správě, ke které se měl možnost odboro-
vý svaz vyjádřit, předpokládala zrušení
zákona o státní službě a  zákona o úřed-
nících územních samosprávných celků,
který je účinný od roku 2003. 
Navrhovalo se, aby nová právní úprava
byla podřízena zákoníku práce. Mimo
jiné návrh předpokládal zavedení mana-
žerských smluv na dobu určitou u vedou-
cích zaměstnanců na všech stupních říze-
ní, smluvní platy těchto zaměstnanců a
možnost ukončení manažerských smluv
bez udání důvodů za předpokladu kom-
penzace tzv. zlatým padákem. 
U řadových zaměstnanců návrh předpo-
kládal pracovní poměr na dobu neurčitou,
podstatným způsobem však rozšiřoval
výpovědní důvody nad rámec zákoníku
práce,  mimo jiné důvody navrhoval také
možnost ukončení pracovního poměru
bez udání důvodů za předpokladu kom-
penzace výplatou zvýšeného odstupného.
Navrhovala se také zásadní změna v do-
savadním systému odměňování těchto za-

procesní řízení, metoda CAF a další. Pou-
žití těchto metod nepochybně přispívá ke
zvýšení kvality poskytovaných služeb, a
tím i k vyššímu komfortu klientů. Ve
svých důsledcích vede k větší spokoje-
nosti zaměstnanců. Je proto v zájmu  od-
borového svazu a zaměstnanců, které za-
stupuje, aby se úřady postupně transfor-
movaly na moderní instituce fungující na
bázi klientských principů. To znamená,
aby jejich činnost byla veřejností, a ze-
jména zaměstnanci vnímána jako služba,
která je transparentní, kvalitní, efektivní,
výkonná,  vůči klientovi vstřícná a klien-
ta zbytečně nezatěžující.
Problémy spojené s modernizací veřejné
správy, zejména dopady  používání no-
vých metod práce a řízení na pracovní
podmínky zaměstnanců, budou jednou z
hlavních náplní činnosti odborového sva-
zu i v příštím období. A proto dosud na-
byté zkušenosti mohou být a budou vyu-
žity a dále zhodnoceny ku prospěchu za-
městnanců nejen veřejné správy, ale i
některých veřejných služeb, které odbo-
rový svaz rovněž zastupuje, a které pro-
cházejí obdobnými změnami. Zvláštní
pozornost bude věnována problematice e-
governmentu, a to jak z hlediska dopadů
do oblasti zaměstnanosti ve veřejné sprá-
vě, tak i jeho ekonomické efektivnosti. 
Po celé uplynulé období činnost odbo-
rového svazu ovlivnila významným způ-
sobem  reforma veřejných financí. Přesto,
že je této problematice věnována značná
část zprávy o činnosti, nelze, abych zde
neučinila několik zásadních poznámek.
Opět se prokázalo, že plošné snižování
zaměstnanosti ve státní správě již není
možné. Přesto se politici, bez rozdílu je-
jich politické příslušnosti, uchylují k po-
pulistickým prohlášením, že  máme úřed-
níků mnoho. Prokázalo se také, že re-
striktivní, nesystémová a nekoncepční
opatření v oblasti odměňování jsou ve
svých důsledcích neefektivní a svým způ-
sobem kontraproduktivní.
I přes veškerá restriktivní finanční opa-
tření, a nekoncepční přístup všech vlád k
odměňování zaměstnanců veřejných slu-
žeb a správy, se odborovým svazům sdru-
žujícím zaměstnance veřejných služeb a
správy podařilo docílit růstu nominálních
i reálných průměrných platů těchto zamě-
stnanců. Jak dokládá tabulka, kterou jste
dostali na stůl, byl růst průměrných no-
minálních platů ve veřejné správě v le-
tech 2003-2006 velmi nerovnoměrný a
vnitřně  velmi diferencovaný. 
Znepokojivý je údaj za rok 2006, který
nasvědčuje tomu, že již byly vyčerpány
vnitřní finanční zdroje v jednotlivých or-
ganizacích. Vývoj platů v roce 2006 bu-
de v nejbližších dnech předmětem přís-
lušných analýz, které budou  podkladem
pro jednání o platech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě  pro rok 2008.
V roce 2006 dosáhl ve veřejné správě
průměrný nominální plat výše 22 896 Kč.
Dosažené průměrné nominální platy jed-
notlivých skupin zaměstnanců jsou však
velmi rozdílné. I přes nedostatečně fina-
nčně zabezpečený přechod zaměstnanců
na 16třídní platový systém v roce 2004,
který způsobil u některých zaměstnanců
dočasný propad výdělku, se odborovému
svazu podařilo zlepšit výdělkovou úroveň
zaměstnanců daňové správy, úřadů práce,
České správy sociálního zabezpečení, in-
spektorů Státního úřadu inspekce práce a
částečně i katastrálních úřadů. 

Pro příslušníky bezpečnostních sborů se
podařilo prosadit samostatnou platovou
stupnici zvýšenou proti základní platové
stupnici o 40 %. Tím se významným způ-
sobem zvýšila výdělková úroveň příslu-
šníků bezpečnostních sborů. Mohu kon-
statovat, že odborový svaz byl ve mzdo-
vém vyjednávání vcelku úspěšný. Přesto
však zůstává výdělková úroveň zaměst-
nanců ve veřejné správě, s výjimkou
příslušníků bezpečnostních sborů, nízká. 
Díky restriktivním  finančním opatřením
se odborovým svazům zastupujícím za-
městnance veřejných služeb a správy ne-
podařilo dosáhnout zrušení základní pla-
tové stupnice, podle níž je odměňováno
cca 80 000 zaměstnanců veřejných slu-
žeb a správy. Přesto, že většinu z nich
odborový svaz nezastupuje, má i tam své
skupiny zaměstnanců. Vůči těmto zamě-
stnancům má odborový svaz velký dluh.
Není však vinou odborového svazu a od-
borů působících ve veřejných službách a
správě, že  žádná z dosavadních vlád ne-
našla dost finančních prostředků na za-
bezpečení  dopadů zrušení základní pla-
tové stupnice. Odborový svaz bude tento
požadavek znovu uplatňovat při jed-
náních o platech pro rok 2008. Prognóza
výsledku jednání však není příliš dobrá a
to z důvodů, o nichž budu hovořit pozdě-
ji.
Dlouhodobým cílem odborového svazu v
oblasti platové je zajistit každoroční ales-
poň mírný růst reálného průměrného pla-
tu zaměstnanců veřejné správy a služeb.
Tento cíl, jak se prokázalo v uplynulém
období, nebude jednoduché dosáhnout.
Snažit se však o to musíme všemi do-
stupnými legálními prostředky.
Vládní restriktivní finanční politika nega-
tivně ovlivnila také legislativní proces.
Do působnosti odborového svazu spadají
dva služební zákony. Jedná se o zákon o
služebním poměru příslušníků bezpe-
čnostních sborů, který nabyl účinnosti 1.
1. 2007 a zákon o státní službě, který je
sice platný, ale není účinný. 
Nový zákon o služebním poměru příslu-
šníků bezpečnostních sborů, který byl
přijat již v roce 2003 a měl původně na-
být účinnosti již v roce 2004, byl ještě
před nabytím účinnosti opakovaně nove-
lizován, a to zejména z důvodů fina-
nčních dopadů zákona v oblasti odměňo-
vání. Restriktivní finanční politika vlády
se odrazila již v původním zákoně přija-
tém v roce 2003 například tím, že proti
původnímu vládnímu návrhu přijatý
zákon předpokládal neposkytování ná-
hradního volna, případně služebního příj-
mu za službu přesčas ve výši 300 hodin
za službu v jednosměnném režimu a 150
hodin za službu ve směnném  režimu a
neplacení příplatků za službu ve svátky a
v noci. Již tato restrikce byla příčinou
protestů zástupců odborů při projed-
návání návrhu zákona v tehdejším výbo-
ru pro obranu a bezpečnost Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Odbory však
nebyly úspěšné.
Důsledkem restriktivní finanční politiky
byla také zásadní změna v odměňování
příslušníků bezpečnostních sborů, která
byla provedena novelou zákona v roce
2005. Návrh novely zákona z roku 2005
především odstranil automatickou valori-
zaci platových tarifů a také, i pod tlakem
odborů, snížil počet neplacených přesča-
sovým hodin na 150 hodin ročně jedno-
tně pro oba  režimy služby. Změnil rov-

něž  výši výsluhového příspěvku.  
Novelizovaný zákon měl původně nabýt
účinnosti v roce 2006. Při  projednávání
návrhu novely v Parlamentu došlo k poli-
tické dohodě o odložení účinnosti nove-
ly o jeden rok k 1. 1. 2007, a to z důvo-
du nedostatečného finančního zabezpeče-
ní přechodu na systém odměňování přís-
lušníků bezpečnostních sborů podle toho-
to zákona. Jako kompenzaci za odložení
účinnosti zákona se podařilo odborovému
svazu prosadit přijetí samostatné platové
stupnice, podle které byli příslušníci
odměňováni od 1. 1. 2005.
Odborový svaz měl zásadní výhrady již
vůči původnímu vládnímu návrhu zákona
a to zejména k protiústavnosti některých
ustanovení návrhu zákona, zejména však
k ustanovení, které vycházelo z pre-
sumpce viny. Některé připomínky odborů
se podařilo prosadit v rámci projed-
návání návrhu zákona v Parlamentu. Ne-
podařilo se však prosadit změnu těch
ustanovení návrhu zákona, které nejen
podle odborů, ale i podle názoru renomo-
vaných právníků, jsou v rozporu s Ústa-
vou ČR, respektive s Listinou základ-
ních práv a svobod. Nebyla k tomu do-
statečná politická vůle ani ze strany před-
kladatele, ani ze strany poslanců a se-
nátorů. Protiústavnost některých ustano-
vení zákona neodstranila ani novela
zákona z roku 2005.
Odborový svaz má proto i nadále k záko-
nu řadu zásadních výhrad. A to počínaje
zjevnou protiústavností některých usta-
novení zákona, jak již bylo řečeno výše, a
diskriminačními ustanoveními v části
upravující službu přesčas konče. Zásadně
nelze souhlasit s tím, aby u této skupiny
zaměstnanců platil jiný režim  úpravy
služby přesčas než jaký platí u ostatních
zaměstnanců v pracovním poměru. To-
též platí i o vyloučení existence příplatků
za  službu v noci, o sobotách a nedělích
a ve svátky. I v tomto případě musí platit
stejná úprava u všech zaměstnanců bez
ohledu na to, zda jsou v pracovním či
služebním poměru.
V důsledku přijatých restriktivních změn
není zákon, dle našeho názoru, dostateč-
ně vyvážený ve smyslu kompenzací za
povinnosti a další omezení, které příslu-
šníkům bezpečnostních sborů ukládá. Je
zřejmé, že zákon vyžaduje novelizaci.
Domníváme se však, že je vhodné vyčkat
s úpravou zákona až na dobu, kdy budou
k dispozici zkušenosti z aplikace zákona
v běžné praxi tak, aby nemuselo do-
cházet v krátkém časovém období k
opakovaným úpravám zákona. Do té do-
by lze řešit  například problém služby
přesčas  jiným způsobem než změnou
zákona. 
Je na místě zde konstatovat, že dopady
restriktivní finanční politiky bývalých
vlád do zákona o služebním poměru přís-
lušníků bezpečnostních sborů jsou také
jedním z důvodů současné nespokoje-
nosti některých příslušníků bezpečnost-
ních sborů.
Zákon o státní službě, upravující právní
postavení úředníků státní správy, který
byl přijat v roce 2002 a měl nabýt plné
účinnosti v roce 2004, byl v uplynulém
období desetkrát novelizován, z toho
třikrát byla odložena jeho účinnost. Pod-
le poslední úpravy by měl zákon nabýt
plné účinnosti k 1. 1. 2009. I u tohoto
zákona došlo v důsledku restriktivní fi-
nanční politiky vlád k úpravě systému
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Z vystoupení . . . 
městnanců.
Odborový svaz v obšírném stanovisku z
ledna tohoto roku předložený záměr
právní úpravy právního postavení zamě-
stnanců veřejné správy odmítl a trval, na
zachování samostatné právní úpravy po-
stavení úředníků územních samospráv-
ných celků, která se již v praxi osvědčila
a samostatné právní úpravy postavení
úředníků státní správy. Zdůraznil, že dává
přednost novelizaci stávajícího zákona o
státní službě  před novou právní úpravou.
V jednáních, která jsem ve věci vedla s
ministrem vnitra, jsem odmítla principy
navrhované právní úpravy, které jsou pře-
vzaty z právní úpravy, která byla apliko-
vaná ve státní správě na Novém Zélandě
v devadesátých letech minulého století
za ultraliberálních vlád.
Zdůraznila jsem, že tyto principy jdou
proti smyslu právních úprav právního po-
stavení úředníků státní správy v evrop-
ských zemích. Cílem  evropských práv-
ních úprav je depolitizace, stabilita, pro-
fesionalita  a efektivita  státní správy. Z
tohoto zásadního důvodu je proto nutné
navrhované principy se vší důrazností od-
mítnout. Upozornila jsem rovněž, že
právní úprava, která byla ideovým
východiskem pro předložený záměr práv-
ní úpravy byla na Novém Zélandě zruše-
na na přelomu století, protože se neosvě-
dčila. Je proto absurdní, že předkladatel
něco takového vůbec zvažuje. Odborový
svaz vyvolá v nejbližších týdnech další
jednání v této věci. Že to nebudou snad-
ná jednání, je nasnadě. Po všech dosa-
vadních zkušenostech by odborový svaz
velmi uvítal, kdyby debaty o právních
úpravách právního postavení úředníků
státní správy či jiných skupin zaměstnan-
ců byly vedeny ve věcné, odborné rovině
oproštěné od ideologických či politic-
kých vlivů. To se týká nejen zákonů o
služebních poměrech, ale i zákoníku
práce. 
Obdobně jako předchozí koaliční vlády
přichází i tato vláda se záměrem razant-
ního snižování počtu zaměstnanců ve
státní správě. „Odborový svaz zásadně
nesouhlasí s plošným snižováním zamě-
stnanosti ve státní správě ročně o 3 %, jak
předpokládá tato vláda.  Již   snižování
počtu zaměstnanců v roce 2004-2006 o
2% ročně prokázalo, že existují segmenty
státní správy, kde další snižování  počtu
zaměstnanců, bez předchozí revize čin-
ností a následné změny legislativy, není
možné. Při posuzování situace je potřeba
vzít v úvahu také skutečnost, že řada or-
ganizací průběžně optimalizuje počty za-
městnanců případně provádí restruktura-
lizaci zaměstnanců respektive funkčních
míst, aby mohly, bez nároku na zvýšení
počtu zaměstnanců realizovat úkoly ulo-
žené jim právními předpisy případně roz-
hodnutími vlády. 
V některých segmentech státní správy
bylo již rozhodnuto o transformaci
případně modernizaci, např. celní správa.
Jedním z cílů těchto procesů je i optima-
lizace počtu zaměstnanců. V případě  ús-
třední státní správy pokládáme za nezbyt-
né, aby bylo pokračováno  v reformě ús-
třední státní správy. Její součástí budou
také procesní a personální audity, které
ve svých důsledcích nepochybně pove-

dou ke snížení respektive ke stanovení
optimálního počtu zaměstnanců. Bude
třeba se však vyvarovat chyb, o kterých
jsem hovořila v souvislosti s auditem
provedeným na ministerstvu financí.
Rozhodnutí  o 3 % snižování počtu za-
městnanců ve státní správě v letech
2007-2010 považujeme, z výše uvede-
ných důvodů, za nekoncepční, politicky
populistické, které ve svých důsledcích
může vést k destabilizaci některých seg-
mentů státní správy“. Tolik citace stano-
viska, které jsem předala mimo jiné také
ministrovi financí. K tomu ještě do-
dávám, že z rozhodnutí vlády není patr-
né, zda se jedná o snižování počtu zamě-
stnanců státní správy v jejím užším či ši-
rším smyslu. Za oblast státní správy je
například ze zákona považovaná  také
Vězeňská služba ČR, kde snižování po-
čtu zaměstnanců za současné situace ve
vězeňství nepřichází vůbec v úvahu. Je
sporné, zda úspory nákladů na rušené
pracovní pozice budou pro státní rozpo-
čet významné. Mám o tom velké pochyb-
nosti. 
Po negativních zkušenostech z proces-
ního auditu na ministerstvu financí však
trvám na tom, aby snížení počtu zamě-
stnanců tam, kde to je vůbec možné, bylo
připraveno velmi odpovědně. Není mož-
né, aby se opakovala situace, kdy je
snížen stav zaměstnanců ve větším rozsa-
hu než je přípustné z hlediska zajištěnos-
ti správních agend a následně se přijíma-
li noví zaměstnanci, jak tomu bylo v
některých útvarech ministerstva financí.
Takový přístup považuji především za
neetický vůči propouštěným zaměstnan-
cům. Nesvědčí však ani o odpovědném
nakládání s veřejnými finančními pro-
středky.
Před několika dny obdržel odborový
svaz, prostřednictvím ČMKOS, k připo-
mínkám, návrh materiálu, který připravi-
lo ministerstvo financí. V tomto materi-
álu ministerstvo financí navrhuje vládě,
aby snižování počtu zaměstnanců v le-
tech 2008 - 2010 o minimálně 3 % ročně,
se týkalo všech organizačních složek
státu a státních příspěvkových organizací
včetně regionálního školství a bezpe-
čnostních sborů. Podle představ minister-
stva financí by se během tří let snížil po-
čet  funkčních míst o 41 235 to je ročně
o 13 745 funkčních míst. Celkový počet
funkčních míst by tak poklesl z dnešních
458 784 funkčních míst na 417 549 fun-
kčních míst. Tím by mohly, v kumulativ-
ním vyjádření za 3 roky, při výdělkové
úrovni roku 2007, úspory ve výdajích do-
sáhnout, jak uvádí ministerstvo financí,
až 21,6 mld. Kč, včetně příslušenství 29,7
mld. Kč. Pro úplnost uvádím, že již v ob-
dobí 2003-2007 poklesl počet funkčních
míst o 26 553 funkčních míst na 457
718 funkčních míst schválených v roz-
počtu na rok 2007. 
Návrh odmítám a to z řady zásadních dů-
vodů. Mimo důvody, které jsem uvedla
výše, také proto, že se jedná o bezprece-
dentně nekoncepční, čistě utilitární, ne-
odpovědný přístup, který chce za každou
cenu řešit problémy státního rozpočtu bez
ohledu na dopady na celý sektor veřej-
ných služeb a správy a potažmo na oby-
vatelstvo. Chce  snad tím ministr financí
národu sdělit, že tato vláda, v zájmu do-
držení konvergenčního programu,
výrazně omezí počty policistů, hasičů,
vězeňských dozorců a tím sníží bezpe-

čnost občanů a jejich majetku? 
Totéž platí i o navrhovaném snížení počtu
učitelů v regionálním školství, které by
ve svých důsledcích vedlo k omezení pří-
stupu ke vzdělání, který má občan garan-
tován ústavou. A tak bych mohla pokra-
čovat. Odborový svaz společně s ostat-
ními odborovými svazy zastupujícími za-
městnance veřejných služeb a správy vy-
pracuje v nejbližších dnech k předlo-
ženému návrhu stanovisko, které bude
zveřejněno. 
Odborový svaz opakovaně zdůrazňuje, že
není proti optimalizaci počtu zaměstnan-
ců ve veřejných službách a správě. Regu-
lace zaměstnanosti ve veřejném sektoru
však musí být prováděna vždy se zřete-
lem na zachování odpovídajícího rozsahu,
kvality a dostupnosti veřejných služeb,
které stát občanům zajišťuje přímo nebo v
případě regionálního školství prostřednic-
tvím obcí a krajů. 
Již z toho, co zde bylo řečeno, je zřejmé,
že odborový svaz čeká velmi obtížné ob-
dobí. A to se zde nezmiňuji o dopadech
konvergenčního programu, jehož obsah
dosud nebyl zveřejněn. Reforma veřej-
ných financí, kterou tato vláda připravuje,
se opět negativně promítne do všech jed-
nání o platech. Z jednání, které jsem ved-
la jako mluvčí OS ROPO  s ministrem fi-
nancí o růstu platů v roce 2008, to jedno-
značně vyplývá. Nemůžeme  připustit,
aby restriktivní finanční politiku státu od-
nášeli  zaměstnanci veřejných služeb a
správy. 
V době, kdy ekonomika výrazně roste,
kdy růst průměrných mezd zaměstnanců
v privátním sektoru se bude v roce 2008
pohybovat minimálně v rozmezí 5 %-6
% a míra inflace bude zřejmě 3,5 %, není
přijatelné, aby průměrné platy zaměstnan-
ců veřejných služeb a správy nominálně
vzrostly pouze o 1,5 %. Nemá-li stát na
to, aby v přijatelné míře valorizoval pla-
ty zaměstnanců veřejných služeb a sprá-
vy, tak  není možné, aby snižoval daně.
Stát musí mít elementární odpovědnost
vůči zaměstnancům, které zaměstnává
prostřednictvím institucí, které zřídil. Ne-
ní možné, aby každou reformu veřejných
financí nejvíce odnesli právě tito zamě-
stnanci. Vůči takovému přístupu se mu-
síme všemi legálními prostředky bránit! 
I přes vše zde řečené, jsem přesvědčena,
že odborový svaz i v následujícím obdo-
bí úspěšně překoná všechna úskalí, které
ho  při prosazování oprávněných práv za-
městnanců, které zastupuje, čekají. K to-
mu nám všem přeji hodně síly, odvahy a
důslednosti. A zaměstnancům, které za-
stupujeme méně, často imaginárního stra-
chu, a více sebevědomí. 
K úspěšnému vedení sociálního dialogu
je potřeba, aby odborový svaz byl silný i
z hlediska své členské základny. Tady
máme stále velké rezervy. Daří se nám si-
ce postupně stabilizovat členskou základ-
nu, přijímáme do evidence nové základní
organizace, roste počet individuálních

členů. Přesto členská základna klesá.
Známe příčiny tohoto jevu. Trvalou prio-
ritou odborového svazu proto musí být
systematické vzdělávání funkcionářů od-
borových organizací a prohlubování in-
formovanosti členů i ostatních zamě-
stnanců o činnosti odborů. K tomu mu-
síme využívat všechny dostupné  pro-
středky. Musíme však hledat i nové formy
komunikace. 
Odborový svaz musí sledovat i širší otáz-
ky a zájmy, které se dotýkají postavení
zaměstnanců i odborů. Globalizace a libe-
ralizace vytváří tlak na národní vlády,
omezuje jejich vliv, snižuje vliv veřej-
ných služeb, snaží se snížit vliv odborů.
Tlaky na privatizaci a liberalizaci veřej-
ných služeb a na omezení až minimaliza-
ci regulačních funkcí státu jsou značné.
Pod hesly flexibility pracovněprávních
vztahů se skrývá snaha zaměstnance na-
vzájem izolovat, zpochybnit možnosti ko-
lektivní ochrany jejich zájmů a zbavit je i
jejich nabytých práv a nároků v i sociál-
ní oblasti, v zájmu snižování provozních
i jiných výdajů.
Ústředním posláním odborů proto zůstává
důsledná ochrana práv zaměstnanců, boj
za sociální spravedlnost a solidaritu. Z
těchto principiálních hledisek musí odbo-
rový svaz přistupovat ke všem vládou
avízovaným reformám systémů zdravot-
ního, nemocenského i důchodového poji-
štění.
Odborový svaz se musí ještě více zapojit
do evropského legislativního procesu, ne-
boť řadu procesů lze dnes již efektivně
ovlivnit pouze z evropské úrovně. K to-
mu nám slouží mimo jiné také naše člen-
ství v evropských odborových struktu-
rách, zejména v Evropské federaci veřej-
ných služeb. Své aktivní členství v ev-
ropských odborech dokládáme také účas-
tí odborového svazu v probíhající petiční
akci organizované Evropskou odborovou
organizací. Využívám této příležitosti a
vyzývám ty z nás, kteří se ještě do této
akce nezapojili, aby tak učinili v průběhu
našeho sjezdu. Petiční archy jsou k dis-
pozici v předsálí této místnosti. 
Uplynulé období nebylo lehké. Přesto se
odborovému svazu podařilo mnohé z
cílů, které měl ve svém programu prosa-
dit. Chci proto za sebe i jménem vedení
odborového svazu poděkovat všem řado-
vým členům, funkcionářům odborového
svazu, funkcionářům základních organi-
zací i zaměstnancům odborového svazu
za úsilí a osobní angažovanost, s kterou
se věnovali nelehké odborové činnosti. 
Čeká nás velmi obtížné období. Musíme
být proto akceschopní, protože jen silný
odborový svaz a silná odborová centrála
mají šanci některým negativním vlivům
zamezit a skutečně efektivně hájit
oprávněné zájmy zaměstnanců, které za-
stupují.
Děkuji za pozornost.


