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PPrroobblléémmyy  ÚÚřřaaddůů  pprrááccee  zzaavviinniilloo  „„ššeettřřeenníí““  

 

Projevily se dopady nekompetentních reforem Drábkova vedení 

 

V prvních dnech roku Úřady práce v ČR obcházel strach a obavy z budoucnosti.  Řada lidí 

nedostalo včas jimi vyplácené sociální dávky. Zejména Lidé závislí na nepojistných dávkách to  

mnohdy dramaticky zkomplikovalo život. Situace vzniklá tím, že všechny ÚP v ČR byly odpojeny 

od systému, který zakázal používat antimonopolní úřad. Nastaly komplikace s vkládáním dat do OK 

systému, který se využíval před ním. Kvůli tomu, že pracovníci Úřadů práce neměli určitou dobu 

přístup do úložiště dat soukromé firmy, která zaváděla zakázaný systém. Byla uvolněna teprve po 

jednáních. I když s vypětím všech sil zaměstnanců úřadů se postupně situace vrací k normálu, 

naplnila se varování, které již počátkem roku 2012 vyjádřili informatici Úřadů práce. Ti tehdy v 

souvislosti s obdobnými problémy, které vyvstaly už při zaváděním nového systému, vypracovali 

analýzu, v níž se mj. uvádí: „Změny nejsou včasně a důsledně koordinovány. V centru se nemyslí 

dopředu a systematicky. Vzhledem ke 20 % snížení počtu úředníků (včetně následného 20 % 

snížení jejich platů), vzhledem k nepřipravenosti/ nepromyšlenosti zaváděných změn, máme pocit 

řízené destrukce úřadů práce. Na MPSV se nyní pohybuje mnoho nových lidí z bysnys sféry, 

kteří neznají problematiku (ti znalí již byli propuštěni). Zadání MPSV jsou jak pro fungování úřadů, 

tak pro vývoj software častokrát neúplné. 

„…My, informatici ÚP ČR, kategoricky odmítáme jakoukoliv zodpovědnost za současný 

stav dat, agendových programů, jakož i dalších složek počítačového systému MPSV. Odpovědnost 

odmítáme mimo jiné i proto, že od dob nástupu nové politické garnitury na MPSV se absolutně 

utnula diskuse s informatiky na pracovištích ÚP, což znamenalo faktický konec přenosu jejich 

zkušeností z praxe - operativy do strategie a dalšího plánování.“ 

Už tehdy informatici vyjádřili obdiv těm, kdo byli vystaveni reakcím rozhořčeného publika: 

„…rádi bychom zdůraznili, že za všechny chyby vedoucí k špatnému vyplácení dávek nese dle 

současně legislativy plnou odpovědnost zaměstnanec, tedy člověk závislý na funkčním software 

spravovaných agend, ne zaměstnavatel. Z pozice techniků tedy plně obdivujeme odvahu všech 

úředníků, že i přes ztížené či znemožňující technické podmínky mají odvahu úředně činit, 

rozhodovat a vyplácet.“  
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Také předseda OS Státních orgánů a organizací Ing. Jan Rovenský, kterého jsme požádali o 

rozhovor k tomuto palčivému problému, na otázku, kdo může za nynější problémy Úřadů práce, 

odpovídá zcela jednoznačně: 

To, co se děje na Úřadech práce lze hodnotit jako klasický příklad důsledků naprosto 

nelogických úspor ve státním rozpočtu minulé Nečasovy vlády.  

 

Můžete to blíže vysvětlit? 

Ministr Drábek se ve svém rezortu snažil vehementně prosadit dvě věci: jednak chtěl velice 

silně uspořit na výplatě sociálních dávek a to jak státní sociální podpory, tak u nepojistných 

sociálních dávek, zejména mu šlo o ponížení podpor v nezaměstnanosti. Úřadům práce snížil počet 

zaměstnanců o tisíc, z nichž bylo víc než 500 propuštěno. Zavedl nový systém výplat, do něhož 

byly od 1. ledna 2012 převedeny i nepojistné sociální dávky z obcí.  Ze 4000 zaměstnanců, kteří se 

tam touto agendou zabývali, jich zhruba polovina, přesně 1934 mělo být převedeno na Úřady práce, 

fakticky jich přešlo o 400 méně. Od 1. ledna 2012 byl přes nejasnosti ve smlouvách nasazen úplně 

nový systém, který nikdy řádně nefungoval a došlo i k novým zásadním problémům. Před ním měli 

klienti pevně stanoveno a byli na to také navyklí, kdy dostanou určité dávky. Mělo to smysl v tom, 

že na to měli navázané další platby, jako nájemné, služby, energie. Novým zákonem pan ministr 

Drábek dosáhl toho, že tyto pevné termíny padly a jako výplata dávek se začalo rozumět převedení 

rozhodnutí o výplatě dávek z úřadu práce do jednotného výplatního místa na generálním ředitelství. 

Tam pak v některých případech docházelo k tomu, že se výplata nějaké dávky nebo skupiny dávek 

pozdržela podle toho, jak nabíhaly peníze ze státního rozpočtu. Klienti je tak ostávali třeba týden 

nebo dva se zpožděním. Klienti samozřejmě neregistrovali, že to zavinil někdo nahoře, chodili 

stěžovat, křičeli a chovali se agresivně k lidem za přepážkami.  

 

Jak se řešily problémy nefungujících systémů? 

Nahrazovalo se to přesčasy, takže lidé pracovali 10 i 12 hodin denně, nastavovaly se soboty, 

neděle. Přesčasy se neproplácely a došlo k devastaci celého systému. Lidem se snížily mzdy a 

museli vytrpět i další úsporná opatření. Jsou to to převážně středoškoláci nebo vysokoškoláci, kteří 

mají navíc odborné zkoušky způsobilosti a dopadalo na ně i to, že jejich čistý příjem v řadě případů 

byl mnohdy nižší než vyplácené dávky klientům. A to klientů zejména ze skupiny takzvaně 

nepřizpůsobivých občanů. 
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I bývalé vedení ministerstva hovořilo o nutnosti zabránit zneužívání různých dávek… 

Jen hovořilo… Ministrovi Drábkovi se naopak podařila fantastická věc: uspořil sice 3000 

zaměstnanců, ale za tu cenu, že z ÚP udělal jen jakousi sociální účtárnu, která vůbec nebyla 

schopna kontrolovat, zda výplaty dávek nejsou zneužívány klienty.  Prakticky znemožnil kontroly 

v terénu. Typickým příkladem je příspěvek na bydlení. V krizových oblastech jako je Ostravsko ne 

Ústecko to využili podnikatelé, kteří skoupili různé špeluňky a přeměnili je na ubytovny 

v uvozovkách, kde do jedné místnosti nastěhovali celé rodiny. Za každou osobu si přitom účtují 

třeba 4 nebo 5 000 nájemného. Lidé si pak žádali o dávky a tito podnikatelé z toho měli naprosto 

nehorázné výdělky na úkor státního rozpočtu… Jen tady stát přicházel nekontrolovatelně nikoli o 

desítky, ale až stovky milionů ročně. Zcela byla také zrušena základní úloha úřadů práce a tou je 

aktivní politik zaměstnanosti…Pomoc klientům, vyhledávat nová zaměstnání, rekvalifikace … 

Teprve nyní se startují nápravy, aby se ÚP vrátily ke svému původnímu poslání… 

 

Cítíte nějakou satisfakci, že se dnes potvrzují vaše varování? 

Satisfakci samozřejmě cítíme a věříme, že nová vládní koalice bude postupovat úplně jiným 

způsobem. Problém je ale také v tom, že řada zaměstnanců a nelze se jim divit, rezignovala a na 

základě zkušeností z minulého období jsou velice pesimističtí ohledně nápravy. Jako odbory vedle 

základních úkolů musíme nyní lidi i přesvědčovat, aby věřili, že dojde ke změně…  

 

Ta přece nastala už odchodem Drábkova vedení… 

Nové Generální ředitelství Úřadů práce se snaží o nápravu, ale vzhledem k tomu, co 

způsobilo v předchozích dvou letech bývalé vedení ministerstva práce, tak to bohužel bude trvat 

jeden až dva roky, než se vše vrátí do fungujícího stavu. Po té, co Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže zrušil smlouvy s firmami Vítkovice a Fujitsu, na které byla neoprávněně využívány i 

finanční prostředky z EU, spočívá dnes problém v tom, že se po třech letech vracíme k původnímu 

OK systému. Ten téměř bezchybně fungoval v letech 1993 až 2011, ovšem tím, jak mezitím došlo 

ke změnám, například v registraci dávek, je třeba na něj zaměstnance opět zaškolit. Školení právě 

probíhají. Bohužel je tu i skutečnost, že někteří zaměstnanci, protože i na ÚP docházelo fluktuaci, 

původní systém vůbec neznají a teprve s ním učí pracovat.  Takže jsou tu problémy při výplatách 

dávek.  Společně s novým GŘ však věříme, že se je podaří zvládnout mnohem rychleji než 

problémy, které byly spojeny s Drábkovým systémem. 
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Už se ministr Drábek zaměstnancům úřadů, kteří doplatili na jeho počínání, nějak 

omluvil? 

Pan ministr Drábek chybu nikdy nepřiznal. Nadále tvrdě hájí svoje stanovisko, že se mu prý 

podařilo uspořit. Sami vidíme, že ve skutečnosti jen zdevastoval to, co fungovalo. Na mě to dělá 

dojem, že minulá vláda se snažila dokázat, že stát je neefektivní a že je třeba veškeré činnosti 

zprivatizovat a to za jakoukoli cenu… Já bych chtěl na tomto místě požádat členy OS KOVO, aby 

při hodnocení situace brali do úvahy, že řadoví zaměstnanci ve státní správě nemohou za to, co 

vymysleli politici, kteří v naší republice bohužel nenesou žádnou odpovědnost. Prosím kováky, aby 

k zaměstnancům úřadů v této napjaté situaci přistupovali tak, jako by na druhé straně přepážky byli 

jejich rodinní příslušníci. 

 

Připravil František Vonderka 

 

http://www.oskovo.cz/kovak/2014/PDF/01_14.pdf 
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