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V

Praze dne

7.

zóří 20l7

oznámení:

Ceskomoravslý odboroý Svaz civilních zaměstnanců armády,

Z

důvodu

dosavadních neúspěšnýchjednání vlády ve věci naýšeníplatů státních zaměstnanců
ve veřejné správě a službóch, vyhlašuje ode dne 6. září 2017 stóvkovou pohotovost.

K

stávkové pohotovosti

zaměstnanců

se také připojilo Samostatné odborové sdružení

Mo, zastoupené předsedlqlní Ing, Dagmar Šo,movo,.

Mgr. Renata Kořínková
předsedlqlna Čuos,q
z pověření Ing. Alice Šmídovó

Ing, Dagmar Šormová

předsedlqlně Sos
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TIsKovÁ zpnÁvA:

Vyhlášení stávkové pohotovosti odboroých svazů
působícíchve veřejné správě a službách

.

ZveÍejněno: 06.09.2017

odborové syazy, působícíve veřejné správě a službách' vyjadřují zklamaní nad dosavadním
postupem koaličnívládní při vyjednávání o platech. Přitom vyjednávaní probíhájiŽ od 26. dubna
2017.
Současný postup některých členůvlády, ale ve výsledku i vlády jako celku' vnímají odborové svazy
jako neochotu politiků dostát svým slibům. Snahou odboru je, co nejrychleji dospět k oboustranně
přijatelnému řešenío kolik a kdy mají bý p|aty zarněstnanců ve veřejných sluŽbách a správě
zvýšeny'

S ohledem na harmonogram projednávání státního rozpočtu se lry'jednávání o výši platů dostává do
ěasové tísně, kterou však nezpůsobily odbory.

odborové svazy považujípřístup vlády v období příznivého vývoje ekonomiky za narušování
sociálního smíru, kteý můževést ke snižovrínístability a konkurenceschopnosti veřejných služeb a
správy. Mohlo by dojít i k zásadnímu propadu kvality veřejné správy a sluŽeb a tím i k destabilizaci
celé rozpočtovésféry.

odbory jako sociální partner ze zákona zastupují oprávněné zájmy všech zaměstnanců ve veřejné
správě a sluŽbách' Naléhavě žáďají vládu, aby s odbory okamŽitě projednalaotizku platů apřijala
j ej ich realistické požadavky
:

1.

2.
3.

Navýšeníplatových tarifrr všem zaměstnancům veřejných služeb a správy o |0
Zvýšeni platových tarifrr pedagogických pracovníkůregionálního školstvío |5
Realizaci zqfšeníplatů od 1. listopadu 2017.

%o.
%o.

Stávková pohotovostje vyhlášena až do odvolání

Českomoravská konfederace odborových svazů vyjadřuje plnou podporu požadavkůmna z'r,ýšení
platů zaměstnanců, které platí stát alryzývá vládu ke konstruktivnímu jednání.

V Praze

dne 6. 9.2017

Bc. Pavel Bednář,
předseda odborového svazu státních orgánů aotganizaci,

mluvčíodborových svazů rozpočtové sfery

