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P R O H L Á Š E N Í 

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací v plném rozsahu podporuje a ztotožňuje se 

s prohlášením odborových organizací Úřadů práce ČR na kontaktních pracovištích Litoměřice a 

Ostrava. 

 

Stejná situace je i na ostatních Úřadech práce v ČR. Odborový svaz státních orgánů a organizací 

v úzké spolupráci s Podnikovým výborem Úřadů práce ČR na situaci opakovaně upozorňoval jak 

vedení generálního ředitelství Úřadu práce ČR tak i přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

Všechna tato jednání však nevedla k tomu, aby byla skutečně řešena aktuální problematika a celá 

situace se dostala na současnou kritickou úroveň.  

 

Problémy začaly vznikat od dubna roku 2011 přijetím nového zákona, který představoval razantní 

snížení počtu zaměstnanců, pokračoval přechodem pracovníků z kontroly na Státní úřad inspekce 

práce a akceleroval přechodem činností, zabezpečovaných doposud na územně samosprávných 

celcích (městských úřadech) na úřady práce. Není dořešen stav nových programů, které zatím 

nesplňují základní prvky spolehlivosti, neproběhlo řádné proškolení zaměstnanců, časově byla 

realizace v naprosto nereálných termínech apod.  

 

Výsledkem je situace, kdy zaměstnanci pracují 10 i více hodin denně, zpracovávají agendy i o 

sobotách a nedělích a tím dochází k neřešitelným podmínkám pro kvalitní práci.  

 

Žádáme představitele Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a Ministerstva práce a sociálních 

věcí, aby si konečně uvědomili závažnost celé situace, začali ji zodpovědně řešit, pokud nechtějí, 

aby celý systém zkolaboval. 

 

Jak již bylo dříve konstatováno Odborový svaz v úzké spolupráci se zaměstnavatelem, je připraven 

úzce spolupracovat na řešení současného stavu, ovšem pouze za předpokladu odpovědného přístupu 

a skutečné snahy o řešení současného stavu. Nelze již dále pouze konstatovat, že se vše v „dobré 

obrátí“. 

 

 

 

        Ing. Jan Rovenský 

            předseda Odborového svazu     

 

 

 

 


