Opět snižování počtů???
Nebylo toho v obraně již dost?

Považujeme za nezbytné, touto formou seznámit členskou základnu, popř. ostatní
zaměstnance s tím, že Ministerstvo financí ČR vyslalo v minulých dnech signál, že
připravuje snižování míst ve státní správě a to až o 10 %. Tento záměr, byl vyhlášen bez
sdělení o podrobnějších představách. Připravované opatření odůvodňuje MF ČR úsporou
finančních prostředků, v souvislosti s předpokládaným zpomalením ekonomického růstu.
Touto problematikou se 11.února 2019, mimo jiné, zabývala i Rada předsedů odborových
svazů ČMKOS.
Z tohoto jednání vyplynul závěr, že případné rušení míst nelze realizovat bez
důkladné analýzy důvodů, potřeb a možností jednotlivých rezortů. Touto problematikou se
budou dále zabývat na svých jednáních s vládou ČR a jednotlivými resorty ČMKOS,
ČMOSA i ostatní odborové svazy zastupující zaměstnance veřejné správy a služeb, včetně
našeho svazu.
ČMOSA se proto připravuje v nejbližší době, v této věci, na jednání s vedením
rezortu, zejména se státním tajemníkem a ministrem obrany.
Věříme, že při stanovení rozsahu případného snižování počtu zaměstnanců bude
zohledněno, že rezort obrany byl v minulosti nejvíce devastován různými reorganizacemi a
že vzhledem k současné velmi složité mezinárodní situaci a s tím spojenému nezbytnému
rostoucímu počtu vojáků z povolání, nelze „salámovou metodou“ řešit ani úpravy počtů
státních a občanských zaměstnanců či zaměstnanců příspěvkových organizací rezortu MO
(zdůrazňujeme, věc se týká i příspěvkových organizací tj. např. VLRZ, nemocnic, a pod.).
V těchto souvislostech je nezbytné položit si otázku, kdo se bude o vyšší počty
vojáků starat, protože řešit tuto situaci plánováním vojáků na místa občanských
zaměstnanců je ne jen plýtváním (protože vojáci jsou „dražší“ cca 3x v souhrnném pohledu,
než občanští zaměstnanci, ale i závažnou systémovou chybou, protože armáda potřebuje
„střelce“ a nikoliv vojáky v kancelářích. Současně by to bylo vlastně i podvodem na
veřejnosti, protože by to, kromě zavádějící statistiky, nic neřešilo.
O těchto problémech musíme s vládou i MO ČR průběžně jednat a hledat optimální
řešení. řešení pro Českou republiku, její obranyschopnost i pro armádu ČR.
Při těchto složitých jednáních proto budeme potřebovat plnou podporu členů i
ostatních zaměstnanců!!!
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