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V Praze dne 23. dubna 2015. 

 

  

SS  TT  AA  NN  OO  VV  II  SS  KK  OO  
  

 

 

k implementaci zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v souvislosti s přijetím nařízení vlády č. 92/2015 

Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu a připravovanou systemizací služebních míst státních 

zaměstnanců 

 

 

Ve smyslu § 17, § 172 a následujících a též § 205 zákona o státní službě (dále jen „ZOSS“) dochází a 

předpokládáme, že bude docházet, pro Odborový svaz státních orgánů a organizací, ke zcela 

nepřijatelnému zhoršování pracovních podmínek, jak pro budoucí státní zaměstnance ve služebním 

poměru, tak i pro zaměstnance, kteří zůstanou v pracovním poměru ke služebnímu úřadu. 

Ve smyslu nařízení vlády č. 92/2015 Sb. služební úřady musí vytvořit novou organizační strukturu 

tak, aby odpovídala zákonu o státní službě, a to bez navýšení pracovních nebo služebních míst i bez 

navýšení finančních prostředků. Z praktického uplatňování těchto závazných právních předpisů vyplývá, že 

služební úřady ještě před datem 1. 7. 2015 připravují realizaci organizačních změn, které znamenají 

snižování stávajícího počtu zaměstnanců služebních úřadů. Účelem je vytvoření obligatorních 

systemizovaných míst služebních i pracovních. Jedná se zejména o místa v kabinetu člena vlády, případně o 

místa v kanceláři člena vlády, kanceláře vedoucího služebního úřadu, kanceláři náměstka pro řízení sekce, 

kanceláře státního tajemníka nebo kanceláře ředitele sekce, budou-li zřízeny. Tato místa jsou vytvářena tím 

způsobem, že budou propouštěni z důvodu nadbytečnosti podle § 52 písm. c) zákoníku práce stávající 

zaměstnanci v pracovním poměru. Jimi vykonávána práce bude přerozdělena mezi stávající zaměstnance, 

bez ohledu na jejich stávající pracovní vytížení. Takto uspořené finanční prostředky budou použity na 

pokrytí platů zaměstnanců v uvedených kabinetech a kancelářích (§ 7 a § 8 nařízení vlády č. 92/2015 Sb.).  

Tento postup povede ke zhoršení postavení jak zaměstnanců v pracovním poměru, tak i státních 

zaměstnanců ve služebním poměru a to zejména v těchto směrech: 

1) Přerozdělení pracovních činností propouštěných zaměstnanců mezi stávající zaměstnance znamená 

jejich zvýšené pracovní zatížení, aniž by byly brány v potaz množství a tempo práce (§ 300 zákoníku 

práce). To podle našeho názoru povede jednak k nutnému nárůstu přesčasové práce (která znamená 

zvýšení požadavků na finanční prostředky na platy, neboť vzhledem k pracovní vytíženosti 

zaměstnanců nebude možno vybírat si náhradní volno místo příplatku za práci přesčas), jednak povede 

ke zhoršení zdravotního stavu zaměstnanců, kteří budou pracovat v neustálém stresu z množství 

práce, které nebude možné zvládnout ve stanovené týdenní pracovní době. 
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2) Rovněž po finanční stránce, pokud jde o platy nebo služební příjmy, budou uvedené skutečnosti 

znamenat podstatné snížení reálných příjmů jak zaměstnanců, tak i státních zaměstnanců ve 

služebních úřadech. 

a) Nárůst práce u zaměstnanců, na něž přejde agenda propouštěných zaměstnanců, nebude 

zohledněn v jejich platu. 

b) Finanční požadavky v nově zřízených kabinetech a kancelářích nebudou pokryty finančními 

prostředky uspořenými na platech propouštěných zaměstnanců. U těchto propouštěných 

zaměstnanců bude navíc třeba najít dodatečné finanční prostředky pro vyplacení odstupného. Při 

proklamované finanční neutralitě implementace zákona ZOSS, nutně budou muset být kráceny 

platy stávajících zaměstnanců, a to formou snižování zejména nenárokových složek platu. 

Postavení stávajících zaměstnanců se tak zhorší duplicitně, jednak zvýšením množství vykonávané 

práce, jednak snížením platu. 

c) Vzhledem k takto vzniklé situaci je reálný předpoklad, že služební úřady budou hledat cesty jak 

pokrýt vzniklé náklady při nedostatku přidělených prostředků na platy nebo služební příjmy. 

Důvodně se obáváme, že vzniklá situace bude řešena několika nepřijatelnými způsoby. Jako 

primérní možnost se naskýtá při provádění prvého služebního hodnocení uměle hodnotit státní 

zaměstnance ve služebním poměru formou dostačujících výsledků, což má přímý vliv na výši 

osobního příplatku. Totéž se bude týkat, dle našeho názoru, i ostatních zaměstnanců v pracovním 

poměru, pokud jde o nenárokové složky mzdy. 

Vzhledem k proklamované finanční neutralitě týkající se implementace ZOSS, která je vydávána za 

nepodkročitelnou, ve shora uvedeném smyslu dojde k markantnímu zhoršení pracovních podmínek obou 

kategorií zaměstnanců. Podle našeho názoru tento postup nepovede ani k požadovanému vytvoření 

protikorupčního prostředí, které je jedním z proklamovaných cílů při přijetí ZOSS.  

Tuto situaci považuje Odborový svaz státních orgánů a organizací za zcela nepřijatelnou a žádá 

Vládu ČR o přehodnocení požadavku na neutralitu finančního dopadu implementace ZOSS a to 

neodkladně, vzhledem k již navrhovaným a probíhajícím organizačním změnám ve služebních úřadech. 

Toto zásadní stanovisko bylo schváleno Výborem Odborového svazu státních orgánů a organizací, 

který je nejvyšším orgánem odborového svazu v období mezi sjezdy, na jeho zasedání dne 23. dubna 2015. 

 

  

 

 

 

Bc. Pavel Bednář, v. r. 

předseda odborového svazu 


