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Jak víte, dne 22. května uspořádali Mladí odboráři OS SOO veřejnou debatu na téma 

služebního zákona s podtitulem „Ovládnou státní správu nedotknutelní superúředníci?  

Přestane být státní správa ráj pro kamarády politiků?“.  

 

Dovolím si stručně nabídnout mé dojmy z této debaty, konkrétně dva její aspekty, 

které mne obzvláště potěšily. 

 

Byla to jednak až nečekaně vysoká účast a zájem o tuto debatu. Je opravdu dobře, že 

tomuto tématu věnujeme pozornost, kterou si zasluhuje, že v debatě zazněly předem 

připravené dotazy řady účastníků, i reakce na aktuální vývoj. Z mého pohledu je to pro 

všechny zúčastněné o mnoho zajímavější, než pasivní účast na leckterém školení. 

 

Dále je výborné, že si na naši diskuzi našli čas tak zajímaví a zasvěcení hosté. Pro mne 

byly obzvláště zajímavé celkem podrobné informace o posledním vývoji v rámci koaličních 

jednání, které nám podal Václav Velčovský z Úřadu vlády, a také příspěvek Radima Bureše 

z Transparency International, který se zamyslel nad samotným podtitulem této debaty, 

a zejména vyvodil neodpostatněnost obav právě z nedotknutelných superúředníků. Václav 

Velčovský nás rovněž informoval o připravovaném portálu Úřadu vlády na adrese 

www.statnisluzba.cz, který již funguje, a který doporučuji alespoň letmo vaší pozornosti. 

 

K samotné připravované novele služebního zákona si dovolím opět jednou být mírnou 

optimistkou. Přestože jednoznačně nesplní všechna svá zadání, obsahuje řadu prvků, od 

kterých lze očekávat alespoň určitou stabilizaci situace na úřadech a nasměrování vývoje 

dalším směrem. Původní návrhy spočívající ve škrtnoutí všech výhod při ponechání naprosto 

nepřiměřených omezení byly zřejmě korigovány. Přesto je zřejmé, že novela bude do 

několika let následována novelou další, a nedostatečnost navrhované úpravy nepochybně 

vyplývá i ze způsobu, jakým (ne)byla diskutována se zúčastněnými místy a odbornou 

veřejností. 

 

Ačkoli veřejná debata uspořádaná Mladými odboráři OS SOO v této situaci mnoho 

nezmění (což si ale ani nekladla za cíl), myslím, že alespoň přispěla k informovanosti o tomto 

tématu v řadách odborů. Budeme se snažit přijít s dalšími tématy, a za sebe si přeji, aby každá 

další diskuze byla alespoň tak vydařená, jako tato. 

 

 

 

Mgr. Šárka Homfray 
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