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Evropská rámcová dohoda EUPAE/TUNED
ohledn zaji t ní kvality slu eb pro úst ední orgány státní správy
Preambule
Hlavním posláním ve ejných institucí, v etn t ch, které fungují v rámci Evropské unie, je zaji ovat
slu by ve ve ejném zájmu ob an s cílem zajistit v eobecné uspokojení. Toto poslání je zdrojem
oprávn nosti jejich p sobení. Spole né hodnoty, které jsou uvedeny ní e, se týkají zdroje oprávn nosti a
základních práv osob.
Evrop tí sociální partne i - EUPAE (strana zam stnavatel ) a TUNED (strana odbor )i, za sektor správy
centrálních vlád, zd raz ují zásadní úlohu ú ad v rámci inností souvisejících s poskytováním,
financováním, realizací a organizací ve ejných slu eb tak, aby vyhovovaly po adavk m jejich u ivatel .

S ohledem na celkovou ekonomickou a sociální krizi má prohlá ení o spole ných hodnotách a pln ní
zmi ovaných závazk zásadní význam pro d v ru spot ebitel a podává d le itý obraz o fungování
státní správy a ve ejných slu eb.

Hodnota ve smyslu tohoto dokumentu je chápána jako referen ní systém, ve kterém navzájem p sobí
r zní initelé, kte í na sebe p ebírají závazky a zmoc ují. Tyto hodnoty mimo vý e také upev ují systém
ve ejných inností a p edstavují zdroj motivace pro zam stnance a zam stnavatele ve ve ejném sektoru.

EUPAE a TUNED se hlásí k hodnotám týkajících se slu eb ve ve ejném sektoru, jmenovit t ch, které jsou
obsa ené v Protokolu 26 o Slu bách ve ve ejném zájmu uvedených v dodatku k dohod EU (TFUE)
vysoká úrove kvality, bezpe nosti a dostupnosti, dále rovné zacházení, podpora v eobecné dostupnosti
a práv u ivatel
stejn tak k základním práv m stanoveným Listinou práv Evropské unie jako je úcta,
svoboda, rovnost, solidarita a spravedlnost.

Hodnoty sv d í o p izp sobení sektoru ve ejných slu eb prost ednictvím sdru ení tradi ních i nov
vznikajících hodnot na principech demokracie a profesionality a respektování etických norem.

Tyto hodnoty sv d í o soudr nosti celku ve ejných inností a jsou nástrojem podpory sociálního dialogu.
Jsou základní stavební jednotkou a pojítkem mezi státní správou a jejich ú edníky a ob any.
Uskute ování t chto hodnot se zakládá na spokojenosti zam stnanc ve ejného sektoru a vy aduje
efektivní uskute ování sociálního dialogu
dostate né zdroje
konzultace s u ivateli
Sociální partne i Evropského výboru pro sociální dialog pro úst ední orgány státní správy se shodují na
ustanovení této rámcové dohody, která bude p edstavovat deklaraci hlavních zásad a klade si za cíl
Zd raz ovat spole né hodnoty a podporovat jejich správné a co mo ná nejp esn j í uskute ování
prost ednictvím institucí a p íslu ných ú edník orgán státní správy
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Podporovat debaty ohledn národních a evropských plán na zjednodu ení rozvoje a adaptace
ve ejných slu eb, které jsou motorem sociální a demokratické Evropy
Sm rovat innosti a práce Výboru
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Hodnoty a závazky
Slu by a dodr ování zásad právního státu
1. Zam stnanci a zam stnavatelé ve ve ejném sektoru uskute ují ve ejnou politiku ve ve ejném
zájmu a ve slu bách ve ejného blaha.
2. innosti v rámci ve ejných slu eb se uskute ují pod dohledem a vedením vlád v souladu s
národními a evropskými legislativami a platnými mezinárodními normami.
Uvítání
3. Zam stnanci a zam stnavatelé ve ve ejném sektoru se zavazují p ijmout u ivatele v co nejlep ích
podmínkách. Za tímto ú elem dbají zam stnavatelé na dostate né mno ství zam stnanc , na jejich
kvalifikaci a na zabezpe ení pracovních prostor s p íslu ným vybavením. Klí ovými slovy jsou
dostupnost a slu nost. Zam stnanci ve ve ejném sektoru se oblékají a chovají vhodn a p im en .
4. Pot eby u ivatel jsou p edvídány a kdykoliv je to mo né, bude up ednost ována realizace na místní
úrovni. Je maximalizovaná dostupnost, zejména v otevírací dob , v rámci vybavení prostor a
jednotlivých p epá ek, vytí ení telefonních linek nebo internetu.
5. Schopnost zajistit slu bu je m ena rychlostí jejího uskute n ní a zachování lh ty na vykonání
ve ejné slu by.
6. V rámci celkové odpov dnosti, kterou na sebe v prvé ad v rámci zabezpe ování ve ejných slu eb
ve ve ejném sektoru p evzali zam stnavatelé, tito také jasn stanoví odpov dnost jednotlivých
zam stnanc v i u ivatel m.
Spravedlnost
7. Zam stnavatelé a zam stnanci ve ve ejném sektoru nakládají s jednotlivými p ípady a jednají v
r zných situacích nestrann . Na principu nezbytné solidarity mezi leny na í spole nosti jsou slu by
dostupné a p izp sobené pot ebám a úrovni v ech.
8. Zam stnavatelé a zam stnanci ve ve ejném sektoru usilují o to, aby slu by odrá ely rozmanitost
spole nosti. Zam stnanci toto zohlední p i výb ru zam stnanc , jejich kariérním rozvoji a organizaci
slu eb
Integrita
9. Zam stnanci ve ve ejném sektoru se zavazují, e jejich osobní zájmy, vazby nebo politické
p esv d ení neohrozí rozhodování a výkon státní správy.
10. Zam stnavatelé a zam stnanci ve ve ejném sektoru dbají na to, aby zabránili v em p ípad m
poru ování hodnotových pravidel v etn integrity této rámcové dohody nebo n upozornili. V této
souvislosti jsou zam stnavatelé ve ve ejném sektoru povinni ú inn chránit zam stnance proti
ve kerým negativním dopad m v souvislosti s jejich snahou tyto hodnoty zachovat.
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Ú innost
11. Slu by jsou poskytovány u ivatel m v t ch nejlep ích mo ných kvalitativních a výkonnostních
podmínkách a co mo ná nejrychleji s optimálním vyu itím prost edk na základ transparentních a
d v ryhodných indikátor . U ivatelé jsou sdru ováni na základ analýzy pot eb a hodnocení
výsledk slu eb.
12. innosti ve ejných institucí jsou realizovány v souladu se zabezpe ením ochrany ivotního prost edí
a v rámci etrného zacházení s p írodními zdroji a ochrany zdraví ob an .

Kvalita pracovního ivota
13. Prvním aspektem spokojenosti zam stnanc ve ve ejném sektoru nezávisle na funkci, kterou
vykonávají, je smysl jejich práce, tj. p isp ní k lep í organizaci a spole nému sou ití v rámci
spole nosti.
14. Zam stnavatelé ve ve ejném sektoru se obzvlá zasadí o rozvoj dovedností, p edev ím
vzd láváním, k zaji t ní atraktivnosti profesní dráhy. Dbají na kvalitu vedení, které p edstavuje
d le itý lánek mezi globální organizací a pracovní jednotkou, a dbají na co nejlep í vyu ívání
pravomocí ú edník vyhledáváním nejvhodn j ích kandidát p i obsazování volných pozic.
15. Stejným zp sobem, jako pracují a co nejefektivn ji plní sv ené úkoly zam stnanci ve ve ejném
sektoru pro svou organizaci, se zavazují rovn zam stnavatelé ve ve ejném sektoru mezi sebou a
to v rámci p íznivých pracovních podmínek - p edev ím správné a dostate né odm ny,
nediskriminující pohlaví, sociální ochrany, rovnováhy mezi profesním a rodinným ivotem a bojem
proti jakékoliv diskriminaci. Zam stnavatelé ve ve ejném sektoru se zavazují bojovat v emi mo nými
prost edky proti nejistot zam stnání.
16. Zam stnavatelé ve ve ejném sektoru respektují odborová sdru ení a práva a povinnosti, které z
jejich innosti vyplývají, jako záruky spravedlnosti a sociální soudr nosti.
Komunikace a transparentnost
17. Zam stnavatelé a zam stnanci ve ve ejném sektoru v nují p ednostní pozornost efektivní a
pravidelné komunikaci jak sm rem k cílovému u ivateli v souladu s jeho o ekáváními, tak v rámci
vnit ní komunikace a prost ednictvím t ch nejvhodn j ích kanál .
18. Zam stnavatelé a zam stnanci ve ve ejném sektoru dbají na maximální transparentnost
administrativních úkon k zabezpe ení správného pov domí o ve ejných innostech a cílech.
19. U ivatelé mají p ístup ke v em svým osobním údaj m. Zam stnavatelé a zam stnanci ve ve ejném
sektoru jsou povinni zajistit ochranu t chto dat. U ivatelé jsou jasn informováni o tom, jak se s
údaji nakládá.
Následné sledování
20. Závazky obsa ené v této rámcové dohod jsou p edm tem sledování minimáln jednou za dva roky
Evropským výborem pro sociální dialog pro úst ední orgány státní správy.
Podepsáno v Bruselu 12. prosince 2012 (anglické zn ní)
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P edseda TUNED
Jean-Paul Devos

P edseda EUPAE
Jacky Leroy
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EUPAE zastupuje zam stnavatele úst ední státní správy, kontaktní osoba Jacques.Druart@p-o.belgium.be
TUNED zastupuje odborové sdru ení národních správních orgán Evropské unie, kontaktní osoba
nsalson@epsu.org
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