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V Praze dne 13. 4. 2022
Tisková zpráva: Předsedkyně TOP 09 buď nemá informace, nebo jim nechce rozumět
Markéta Pekarová Adamová v rozhovoru pro Právo uvedla několik nepřesných nebo
zavádějících informací. Jako odborový svaz sdružující téměř 20 000 zaměstnanců veřejné
správy považujeme za důležité na tyto omyly upozornit.
Z rozhovoru vyplývá, že na ministerstvech měla bobtnat byrokracie a je tedy dostatek
úřednických míst ke zrušení, čímž má být dosaženo úspor. Jak vyplývá ze studie
renomovaného pracoviště CERGE-EI1, počet úředníků za Sobotkovy a Babišovy vlády do roku
2020 jejich počet již významnějších změn nedoznal. Není tedy zřejmé, kde v posledních letech
bujela byrokracie. Úředníků je navíc pouze necelých 80 000 a nepředstavují tedy tu nejvyšší
platovou položku.
Doposud kromě EET nebyla navíc identifikována jediná zbytečná agenda, na které by se dalo
ušetřit. Naopak přibývají agendy nové, zejména v souvislosti s řešením cen energií a
v důsledku války na Ukrajině. Většinu agendy zpracovávají státní zaměstnanci na Úřadu práce
v 9. platové třídě s platem okolo 25 000 Kč hrubého.
Co se týče údajného rapidního zvyšování platů, tento nárůst byl zapříčiněn primárně (zcela
zaslouženým) přidáváním učitelům, zdravotníkům atd. Platy úředníků již druhý rok stojí. Navíc
jde o růst pouze nominální. Jak opět uvádí CERGE-EI, od roku 2018 již jejich růst zaostával
za růstem mezd v celé ekonomice, takže jejich relativní úroveň v roce 2020 byla výrazně nižší
než v roce 2018.
Paní předsedkyně buď netuší, jaké jsou skutečné počty úředníků a jejich agenda, nebo neumí
počítat. Případné stovky zrušených státních zaměstnanců se v rozpočtu v podstatě neprojeví,
naopak vzroste riziko, že jejich práci bude nutné nakupovat jinak. Pokud by měla tomuto
škrtání předcházet digitalizace státní správy, bude to úkol na několik let, tedy ne brzké úspory.
Druhou variantou je, že paní předsedkyně ví, že takovéto úspory nedávají žádný smysl a
využívá platy státních zaměstnanců pouze jako populistickou záminku k jejich další
dehonestaci, která začala již v dřívějších letech. Vůči tomu se musíme zásadně ohradit.
Někteří členové vlády, kteří na rozdíl od paní předsedkyně mají svěřenu odpovědnost za
konkrétní resorty, se naopak na své úředníky obracejí s díky za jejich současnou práci.
Bylo by nanejvýš žádoucí, aby vládní strany v tomto ohledu vystupovaly jednotně a zejména
bez omylů nebo vyslovených lží.
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dostupná na https://idea.cerge-ei.cz/zpravy/statni-zamestnanci-a-urednici-kde-pracuji-a-za-kolik

