ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
Podnikový výbor odborových organizací OS SOO
působících při Úřadu práce České republiky
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
E-mail: jan.dudek@uradprace.cz http://statorg.cmkos.cz

Ministr práce a sociálních věcí ČR
Ing. Marian Jurečka

3. 1. 2022

Věc: Otevřený dopis odborů Úřadu práce ČR
Vážený pane ministře,
dne 29. 12. 2021 rozhodla Vláda ČR, jejímž jste členem, o zmrazení platů zaměstnanců v resortu, který
nyní po volbách řídíte vy, zaměstnanců Úřadu práce České republiky. Pro srovnání výše jejich platů,
přikládám následující tabulku. Tím by mohl můj dopis, jako zástupce 12 tisíc zaměstnanců skončit, protože
ona tabulka má více než dostatečně vypovídací hodnotu.
Nyní ale k věci, proč se na vás obracím. Mohl bych samozřejmě jako zástupce vámi řízených zaměstnanců
položit dotaz: Co s tím hodláte udělat, nebo jinak jste s tím ochoten něco udělat, vážený pane ministře?
Myslím, že je vhodné abych uvedl problematiku do souvislostí. Jak vidíte zaměstnanci úřadů práce, či spíše
zaměstnankyně, jak určitě víte je jich drtivá většina, jsou dost nevalně odměňováni, a to i přes vysoký stupeň
vzdělanosti, který práce, kterou vykonávají, vyžaduje. Stát je největší zaměstnavatel, v řadě oblastí by měl jít
jako zaměstnavatel příkladem. Od vaší vlády očekávali i tito zaměstnanci nápravu ve společenském, tedy i
platovém hodnocení jejich práce, práce pro společnost, tedy pro občany a stát jako celek. Toto se bohužel
nestalo. Nevíme, zda je to jen neznalostí poměrů a nároků na tuto pracovní činnost, ale snad znáte ono
úsloví, že úroveň veřejné služby může být jen taková, nakolik máte peněz. Tato služba není perpetuum
mobile. Vlády si to ale poměrně často myslí. Nové a nové agendy, jejich rozšiřování, bez nových lidí… To je
stále aktuální stav. V roce 2022, nyní například v souvislosti s nároky na pomoc lidem v době, kdy je vyvolána
krize v energetice a inflace. A mohl jsem napsat i covidová krize, při které zaměstnanci úřadu práce plnili bez
ohledu na nemocnost, všechny úkoly, jak jim ukládá zákon, často nad rámec svých povinností, téměř 2 roky.
A tato činnost nebyla ze strany vlády náležitě oceněna. I na odměny v roce 2021 na tzv. covid, jsme si museli
ušetřit z vlastních prostředků.
Vím, že můžete namítnout, to nebyla naše vláda. Nyní jste ale zmrazili platy. A to byla vaše vláda. Nevím,
zda vy víte, že celá řada zaměstnanců této instituce je příjemcem dávek, které úřad práce vyplácí. To jsou
informace, které k resortnímu ministru zpravidla nedolehnou. Zdá se vám, vážený pane ministře normální,
aby zaměstnanec, který pracuje ve vámi řízené organizaci měl směnu na jedné straně přepážky a po skončení
práce si sedl, obrazně řečeno, na druhou stranu? Mně a nám, a to nejen odborářům, ale drtivé většině
zaměstnanců, za které jednáme, tedy ne.
Zaměstnanci úřadu práce si to nezaslouží, v čem jsou jiní než učitelé…, jsou citliví na nespravedlnost,
konečně často ji v terénu napravují. Cítí neperspektivu, která vzniká z přehlížení jejich práce, a to na nejvyšší
úrovni, /není řeč o řídících složkách úřadu/. Cítí neocenění jejich práce. Oni by totiž přijali alespoň symbolické
zvýšení platů, když už nikdo z politiků, ať jsou z jakékoliv partaje, nemá odvahu se podívat do té tabulky co
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vám přikládám a cosi na tom chtít změnit. Ano úřad práce, to je ona první výspa, nelze před tím zavírat oči.
My odboráři chápeme problémy s rozpočtem, ale ty jsme nezavinili my, odbory a už vůbec ne zaměstnanci
úřadu práce.
Vážený pane ministře, slova běží, a my už nejsme v době utahování opasků. Tento slogan není naším
sloganem. Jsme sdruženi v odborovém svazu, a ten jistě povede jednání, to má vždy smysl.
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