Vyjádření odborových organizací Fondu dalšího vzdělávání
k projevu prezidenta republiky ze dne 19. 9. 2018.

Odborové organizace Fondu dalšího vzdělávání (dále jen „FDV“) se na základě projevu prezidenta
republiky rozhodly reagovat na nepravdivé výroky ze dne 19. 9. 2018 po jednání Vlády ČR, které mohou
dlouhodobě poškodit pověst jeho zaměstnanců
Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen
„MPSV“), je po celou dobu své existence plně řízen zřizovatelem, kterým je MPSV. Veškeré činnosti
jsou zadávány, schvalovány a podléhají pravidelným a průběžným kontrolním mechanismům z jeho
strany, a není tedy možné, aby nemělo jasné informace o FDV jako celku i o jeho dílčích činnostech a
jeho zaměstnancích.
Stěžejní činností FDV, kterým se věnuje naprostá většina jeho zaměstnanců, je od jeho vzniku realizace
projektů hrazených z fondů EU, čímž napomáhá naplňovat strategické cíle jejich operačních programů,
v současné době Operačního programu Zaměstnanost.
Naprostá většina zaměstnanců FDV se podílí na realizaci některého z projektů a je třeba zdůraznit, že
činnost FDV včetně mezd zaměstnanců FDV je z podstatné části hrazena z evropských finančních
prostředků. Využití těchto prostředků je schvalováno MPSV a je přímo navázáno na realizaci každého
projektu. Tyto prostředky tedy po zrušení FDV nelze využít na platy úředníků ani jiným způsobem,
neboť zaměstnanci FDV v pracovním poměru podléhají zákoníku práce a nevztahuje se na ně zákon o
státní službě, nejsou úředníky, a zrušení FDV tak nebude mít vůbec žádný vliv na snížení počtu
úřednických míst.
Považujeme za nezbytné upozornit také na to, že zrušení FDV nemá žádný vliv na existenci závazků
vzniklých přijetím dotací EU a může tedy dojít k finančním ztrátám, jejichž konečným plátcem by se stal
daňový poplatník.
Odborové organizace považují za povinnost vystoupit na obranu zaměstnanců FDV a uvést tímto fakta
na pravou míru. Nepřesné informace mohou poškodit zaměstnance i v očích široké veřejnosti.
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