Ministerstvo financí navrhuje pouze 2% nárůst platů pro státní a veřejnou správu
V pondělí 27. května se konalo mimořádné zasedání Rady hospodářské a sociální dohody
ČR, které 23. 5. 2019 svolal předseda vlády Andrej Babiš. Jediným bodem jednání byly
platy ve veřejných službách a správě v rámci diskuzí o tvorbě rozpočtu na rok 2020.
Na jednání mimořádné tripartity nebyl zaslán žádný relevantní podklad, což kriticky přijali
zástupci odborů i zaměstnavatelů. Ministryně financí Alena Schillerová představila základní
makroekonomickou predikci - zpomalení růstu HDP na 2,4 %, připomněla vliv brexitu na
ekonomiku, předpoklad inflace v roce 2019 3,2 % a v roce 2020 1,6 %, předpokládaná
nezaměstnanost v roce 2020 je 2,2 %. Vláda rozhodla o zvýšení rodičovského příspěvku, což
představuje zvýšení výdajů státního rozpočtu o 8,6 mld. Kč, zvýšení důchodů znamená
zvýšený výdaj o 37 mld. Kč, 5% valorizace příspěvku obcím na výkon státní správy
v přenesené působnosti znamená 11 mld. Kč.
A. Schillerová shrnula historii zvyšování platů:
- 2013 až 2020 (již je započítán 2% návrh zvýšení na rok 2020) – zvýšení platů ve
veřejném sektoru celkem o 57 %,
- 2013 až 2020 – zvýšení platů příslušníkům bezpečnostních sborů o 53 %,
- 2013 až 2021 (dodržení slibu) – zvýšení platů učitelům o 74 %.
Od roku 2016 se platy ve veřejném sektoru zvyšují rychleji než v soukromém. V roce 2018
měl soukromý sektor průměrnou mzdu 33 321 Kč, veřejný sektor průměrný plat 35 437 Kč
Ve státní službě je k 31. 3. 2019 neobsazeno 5, 6 % služebních míst, což je 3800 státních
zaměstnanců.
Ministerstvo financí navrhuje zvýšení platů ve veřejných službách a správě (vyjma
zdravotníků, učitelů, nepedagogických pracovníků) o dvě procenta! Současně požaduje
snižování provozních výdajů jednotlivých rezortů a snižování počtu státních zaměstnanců,
10% snižování jsou prý reálná. A. Schillerová opět zmínila, že na jednoho představeného je
pět podřízených zaměstnanců.
Odbory konstatovaly, že je to první informace a že jsou připraveny k dalšímu vyjednávání.
Ústy předsedy ČMKOS Josefa Středuly představily návrh odborů:
- 8 % všem ve veřejných službách a správě do tarifů,
- 15 % učitelům a 10 % nepedagogickým pracovníkům,
- zrušení tabulky č. 1 NV č. 341/2017 Sb.
Strana zaměstnavatelů jednoznačně podpořila růst platů pouze o 2 %. Deklarovala dodržení
slibu navýšení platů ve školství a podpořila a vyzvala k redukci státních zaměstnanců.
Ministryně financí na závěr konstatovala, že nemá kam ustoupit!
Za odborové svazy rozpočtové a příspěvkové sféry se mimořádného zasedání tripartity
zúčastnili předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb ČR Dagmar
Žitníková, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František
Dobšík a předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář. Delegaci
odborů vedl předseda ČMKOS Josef Středula, dále byl v delegaci místopředseda ČMKOS Vít
Samek a předseda OS KOVO Jaroslav Souček.
O platech pro rok 2020 a dalším postupu jejich vyjednávání bude jednat porada zástupců OS
RoPo ve středu 5. 6. 2019.
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