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PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  bbuuddoouuccíí  vvlláádduu  ČČRR  
 

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací předkládá náměty (požadavky), které považuje 

za zásadní pro zaměstnance ve veřejných službách a správě a které by měly být součástí 

Programového prohlášení budoucí vlády ČR. 

 

 

1. Prosazování aktivní sociální politiky, rozvoj sociálního dialogu a vyjednávání na 

úrovni RHSD, při respektování názorů zástupců jednotlivých uskupení (vláda, 

zaměstnavatelé, odbory). 

2. Reformu veřejné správy dokončit v oblasti ústřední státní správy s cílem vybudovat 

funkční, stabilní, profesionální a efektivní veřejnou správu jako celek, která nebude podléhat 

politickým vlivům na straně jedné a na druhé straně ani řešením rozpočtových problémů na 

její úkor. Zejména v krizových situacích (zvyšování míry nezaměstnanosti, živelné 

pohromy, snižování schodku státního rozpočtu, propadu tvorby HDP apod.) nezajišťovat 

řešení snižováním nákladů v oblasti veřejné správy, která právě v těchto situacích má 

významný podíl na zachování základních funkcí státu a to jak v oblasti občanské, tak i 

v oblasti působení bezpečnostních složek státu 

3. Kvalitní zákon o státních úřednících, který bude splňovat podmínky depolitizace, 

stabilizace, systemizace a průhledného systému odměňování zaměstnanců ve státní správě. 

Zákon by měl být v souladu se Stanovisky ČMKOS a OS státních orgánů a organizací, 

které byly průběžně zpracovávány k předkládaným návrhům ze strany současné vládní 

koalice. 

4. V přímé návaznosti na bod 3. zpracovat souhrn agend zpracovávaných ve státní správě, 

na základě shody v rámci RHSD a na tomto základě definovat počet zaměstnanců 

(systemizace ve státní správě), tak aby nedocházelo k jejich snižování nahodile, pouze na 

základě vývoje státního rozpočtu a nahodilých rozhodnutí ve vládě. Toto je základní 

podmínka pro stabilizaci ve státní správě. 

5. Nastavit zpět systém odměňování ve veřejné správě (Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů) na stav před 1.1.2011 (tzn. zejména úprava § 6 tohoto nařízení ve smyslu zrušení 

a vypuštění odst. 2 v § 122 zákoníku práce, který umožňuje sjednání smluvního platu). 

Současný stav podporuje možnost korupce a nerovného zacházení se zaměstnanci, kdy 

v řadě případů nároková složka mzdy výrazně klesá na úkor nenárokových složek platu, 

které jsou rozdělovány v řadě případů dle „oblíbenosti“, nikoliv však dle skutečné 

výkonnosti. 
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6. Nastartovat úpravu úrovně platů v jasně definovaném časovém období, tak aby stávající 

neúnosná úroveň byla postupně napravena (v současné době klesla reálná mzda u 

zaměstnanců ve státní správě cca o 6 % vlivem inflace). 

7. Zabezpečit řádný výkon kontrolních funkcí ze strany státu pro občany, tzn. přehodnotit 

na všech úrovních výkonu státní správy snižování této funkce jako v současné době (viz 

Úřady práce ČR, činnost Státního úřadu inspekce práce, návrhy na rušení některých 

samostatných správních úřadů např. České obchodní inspekce a jejich činnost, po redukci 

pracovních pozic, přesunout pod rezortní ministerstva, čímž je oslabena jejich nezávislost a 

řádný výkon činností daných zákonnými normami apod.). 

8. V rámci projektu „Jednotné inkasní místo“ dát důraz na zachování kontrolních funkcí 

státu v oblasti výběru daní a pojistného (nově „odvodu“) tak, aby pod hlavičkou úspor 

v nákladech na výdaje státního rozpočtu nedošlo k ochromení této základní funkce (tak, jak 

se to „povedlo“ stávající vládě např. u Úřadů práce ČR). 

9. Vrátit tvorbu FKSP min. do původní podoby (tvorba 2 %), současný stav je v podstatě 

likvidační. 

 

 

 

V Praze dne 30.9.2013. 
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