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Veřejná správa chce jen vrácení toho, 
o co ji minulá vláda připravila
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Není práce jako práce. Jsou pracovní činnosti, 
které člověka povznášejí a některé zase dokážou 
jednoho přímo otrávit. Bohužel někdy tak, že se 
z toho postižený zaměstnanec probere až na jed-
notce intenzivní péče. A o tom je i náš případ. 
V jedné firmě se rozhodli opravit uzavřené oce-
lové nádrže doplněné lopatkovým míchadlem. 
Opravou byli pověřeni tři svářeči s předepsanou 
kvalifikací. Protože se do nádrže nevešli všich-
ni, rozhodli se logicky při svařování střídat. 
Bohužel další jejich postup už tak logický 
nebyl. V kritickém okamžiku byl třiačtyřicetile-
tý svářeč Jarda S. v nádrži sám a jeho kolegové 
ho nehlídali, i když z něho neměli spustit ani 
na okamžik oči. A došlo k nejhoršímu. Jarda se 
nadýchal plynných zplodin, ztratil vědomí 
a kolegové nikde. Po chvíli u něj došlo 

i k zástavě dýchání, a to už začalo jít o život. 
Naštěstí kolegové, když neslyšeli z nádrže 
žádný hluk, si vzpomněli, že mají parťáka hlí-
dat, a pak už to šlo ráz na ráz. Vytáhli Jardu 
z nádrže, poskytli první pomoc a přivolali 
záchranku. Jen díky tomu nedošlo k nejhoršímu, 
ale lékařská zpráva posléze konstatovala těžkou 
intoxikaci nebezpečnými plynnými zplodinami 
s trvalou újmou na zdraví.
Následné vyšetřování vážného pracovního 
úrazu odhalilo tolik pochybení ze strany 
zaměstnavatele, že by to vydalo na obsáhlou 
příručku. Je nepochopitelné, že organizace dala 
příkaz k provedení svářečských prací v uzavře-
né ocelové nádrži bez vyprázdnění, bez zajiště-
ní plynných škodlivin a vhánění čistého vzdu-
chu do dýchací zóny svářečů. Dále šéfové neza-
jistili přidělení potřebných ochranných pracov-
ních pomůcek (jako jsou dálkový dýchací pří-
stroj a zabezpečovací lano pro případ mimořád-
ných událostí) a trvalé zabezpečení dohledu 
jinými zaměstnanci. Neseznámili zaměstnance 
s riziky prováděné práce, nevypracovali analý-
zy rizik a směrnice pro poskytování ochranných 
pracovních pomůcek ani nevypracovali instruk-
ce ke svařování v podmínkách uzavřených 
nádob. Lajdáctví a šetření na nesprávném místě 
se sice firmě pěkně prodražilo, ale Jardovi to už 
zdraví nevrátí.

Lajdáctví je otravné 

Odbory žádají navýšení celkového objemu prostředků na platy 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě na rok 2016 
minimálně o 5 % a navýšení tarifních platů zaměstnanců, 
na které se vztahuje zákon o státní službě, od 1. ledna 2016 
minimálně o 25 %. Jak vládě zdůvodňujete oprávněnost svých 
požadavků?
Ekonomice se daří a je v dobré kondici. Pokud se však podíváme 
na míru inflace od roku 2010 do roku 2014, tak dosáhla celkově 
8,5 %. Přitom od 1. 1. 2011 byl objem mzdových prostředků na platy 
snížen o 10 %, u příslušníků bezpečnostních sborů byly dokonce 

o citovaných 10 % sníženy platové tarify. Nárůstem nominálního průměrného platu 
byla inflace kompenzována až v roce 2014. A v letošním roce lze předpokládat navý-
šení průměrného nominálního platu v nepodnikatelské sféře o 2,5 až 3,0 %, což při 
nízké inflaci představuje navýšení reálného příjmu o 2,8 %. My vlastně nepožadujeme 
přidání, ale postupné navrácení toho, co zaměstnancům ve veřejné správě a službách 
pravicová vláda pod vedením nejlepšího ministra financí planety Kalouska vzala.
Požadavek na navýšení platových tarifů minimálně o 25 % pro státní zaměstnance 
v režimu zákona o státní službě není žádný výmysl. Vycházíme jednak z historického 
vývoje a také z obecných dohod z období přípravy nového služebního zákona, které 
tento náš požadavek na řešení budoucího systému odměňování nikdy nezpochybnily. 
Obecně jde o kompenzační opatření za zvýšené povinnosti a řadu omezení na prá-
vech státních zaměstnanců oproti zákoníku práce a v některých případech i oproti 
služebnímu poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Co bude následovat, pokud tyto požadavky, které označujete za nepodkroči-
telné, nebudou splněny?
Již dnes se ukazuje, že splněny nebudou. Než vyjde tento rozhovor, bude možné 
předvídat, jak dopadlo vyjednávání o platech mezi odbory a vládou. Vláda navrhla 
zvýšení objemu prostředků na platy od 1. 1. 2016 o 3 % a pro státní zaměstnance 
navíc o další 2 % s tím, že z toho půlka bude určena na navýšení platových tarifů. 
Odbory přišly s výše uvedeným požadavkem a podmínkou, že celý objem prostředků 
na platy bude realizován prostřednictvím platových tarifů, tedy nárokové složky 
platu. Podle vlády již není prostor pro vyšší navýšení. Proto jsme navrhli kompro-
misní řešení, aby se přidalo zaměstnancům ve veřejné správě a službách již v letoš-
ním roce podobně jako v roce 2014, třeba už od září. Navíc jsme vznesli legitimní 
požadavek na vrácení tvorby FKSP zpět na 2 % s tím, že je možné toto navrácení 
realizovat postupně v roce 2016 na 1,5 % a v roce 2017 na 2 %. 
Od 1. července 2015 vešel v účinnost už zmíněný zákon o státní službě. 
Máte již první signály, jak funguje v praxi? 
Musím vás opravit, účinnost zákona je již od 1. 1. 2015. Datum 1. 7. 2015 je 
významné pro všechny stávající zaměstnance, protože si od tohoto data do 31. 8. 
2015 mohou podat žádost o přijetí do služebního poměru. A služební orgán je povi-
nen do konce roku 2015 rozhodnout o přijetí či nepřijetí. Vedoucí zaměstnanci jsou 
ze zákona „překlopeni“ automaticky a stávají se z nich představení. Již od samého 
začátku je zřejmé, že zákon není dokonalý, že byl šit horkou jehlou po politickém 
„handlu“ mezi vládou a pravicovou opozicí. Zákon o státní službě přináší pro státní 
zaměstnance omezení některých práv a zvýšené povinnosti, ale nezahrnuje v sobě 
kompenzační opatření ve formě výhod a benefitů ve srovnání se zaměstnanci, kteří 
zůstanou v režimu zákoníku práce, včetně odměňování. 

Nejen v souvislosti s přechodem řady zaměstnanců pod režim upravený 
zákonem o státní službě odboráři po vládě na příští rok požadují více peněz 
na platy. Jak ale v rozhovoru vysvětluje šéf OS státních orgánů a organizací 
a zároveň mluvčí odborových svazů ROPO Pavel BEDNÁŘ, ve skutečnosti jim 
nejde o přidání, nýbrž pouze o narovnání nespravedlností, jichž se vůči nim 
dopustila bývalá Nečasova vláda.   


