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AA  KK  TT  UU  ÁÁ  LL  NN  ÍÍ      II  NN  FF  OO  RR  MM  AA  CC  EE  
 

o průběhu jednání o platech pro zaměstnance veřejných služeb 
a projednávání služebního zákona 

 
 

1. Platy zaměstnanců ve veřejných službách a novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 

platových poměrech ve znění pozdějších předpisů. 

- Dne 3. července 2014 jednali zástupci odborových svazů s předsedou vlády Mgr. 

Bohuslavem Sobotkou o této problematice s tím, že navýšení objemu mzdových 

prostředků od 1. 1. 2015 ve výši 3,5 % považují odbory za minimální hranici. Současně 

zazněl požadavek na novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a to zejména zrušení 

platového rozpětí v jednotlivých třídách a zrušení smluvních platů. Závěr jednání vyzněl 

tak, že požadavky odborů jsou legitimní a budou vzaty v úvahu v dalších jednáních. 

- Dne 9. července 2014 se uskutečnilo jednání s ministryní práce a sociálních věcí Mgr. 

Michaelou Marksovou, jejímž obsahem byla stejná problematika (MPSV ČR je 

předkladatelem nařízení vlády). Zároveň bylo zdůrazněno, že odbory požadují přijetí 

novely nařízení vlády ještě v roce 2014 a zároveň požadují valorizovat tabulkové 

(nárokovou složku) platy o co nejvyšší objem. 

- Dne 11. července 2014 se uskutečnilo na stejné téma jednání s předsedou Senátu 

Milanem Štěchem. I při tomto jednání byla vyslovena podpora legitimním požadavkům 

odborů. 

- Další jednání v této záležitosti je naplánováno na 31. července 2014 za účasti předsedy 

vlády, ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Marksové a vicepremiéra a ministra 

financí Ing. Andreje Babiše. 

 

2. Projednávání služebního zákona a s tím související odměňování zaměstnanců, kteří budou 

od 1. 1. 2015 zařazeni pod služební zákon. 

- V rámci uvedených jednání v předchozím bodě byla vždy informace o služebním 

zákonu. Další jednání probíhala na půdě poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (např. 

v Ústavně právním výboru dne 25. a 27. června 2014 nebo ve Výboru pro veřejnou 

správu a regionální rozvoj dne 25. června 2014). V průběhu těchto jednání se podařilo 

eliminovat některé zásadní rozpory (např. podmínky, které byly přísnější než 

ve služebním zákoně příslušníků bezpečnostních sborů) a dále se podařily dojednat 

některé přijatelné kompromisy např. v oblasti systemizace zaměstnanců, osobních 

příplatků apod. 

- Při všech jednáních byl zdůrazněn požadavek na zohlednění zvýšených povinností a 

omezení, zejména ve vztahu k zákoníku práce, formou zvýšení objemu finančních 

prostředků na platy pro tyto zaměstnance. Reakce ze strany představitelů vlády byla 

pozitivní v tom smyslu, že tyto požadavky nebyly odmítnuty a naopak je příslib dalších 
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jednání tak, aby bylo dosaženo řešení odpovídající oprávněným požadavkům a na 

druhé straně ekonomickým podmínkám. 

- Počínaje dnem 15. červencem 2014 bylo zahájeno projednávání zákona o státní službě 

v  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v rámci druhého a třetího čtení. Celý proces 

projednávání je velmi složitý, zejména ve vztahu k opozici, která s dikcí zákona zásadně 

nesouhlasí. Uvedená jednání a jejich průběh je ze strany odborového svazu pozorně 

sledován. Současně jsme v trvalém kontaktu se zástupci vládních stran i části opozice. 

 

Celá problematika služebního zákona i platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách byla 

předmětem jednání v rámci RHSD (tripartita), které se konalo dne 30. 6. 2014. Na tomto jednání 

strana zaměstnavatelů po delším časovém období neodmítla vnášené požadavky. Byla jim 

vyslovena „podmíněná podpora“ s tím, že je požadováno konkrétní vyčíslení nákladů od 1. 1. 2015 

s tím, že je nutno stanovit přesný počet zaměstnanců, kteří budou „spadat“ pod tento zákon 

(dosud nejsou specifikovány tzv. „obory služeb“, které jsou nezbytnou podmínkou pro přesné 

vyčíslení počtu zaměstnanců a tím současně i finančních nároků). 

Příští zasedání RHSD je naplánováno na 28. 7. 2014, kde bude uvedený bod opět na programu 

jednání. 

 

Věříme, že tato informace je základní orientací v uvedené problematice, a koriguje některé 

zkreslené informace, které jsou v současné době prezentovány ve sdělovacích prostředcích. 

 

Další informace budou následovat v rámci korektních informací o skutečném průběhu jednání. 

Všech jednání se pravidelně zúčastňuje předseda ČMKOS p. Středula, který jednoznačně 

podporuje požadavky odborových svazů v rozpočtové a příspěvkové sféře a zejména požadavky 

našeho odborového svazu.  

 

Při těchto jednáních bylo zdůrazněno, že v případě zásadního odklonu vládní koalice od výsledků 

probíhajících jednání a zhoršení postavení zaměstnanců, jsou odbory jako celek připraveny své 

požadavky podpořit i jiným způsobem než dosavadním „strategickým“ vyjednáním.  

 

 

V Praze dne 17. července 2014. 

 

 

  

    

 

IInngg..  JJaann  RRoovveennsskkýý,,  vv..  rr..  

ppřřeeddsseeddaa  

BBcc..  PPaavveell  BBeeddnnáářř,,  vv..  rr..  

11..  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  

PPeettrr  VVyyddrraa,,  vv..  rr..  

22..  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  

 


