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V Praze dne 26. listopadu 2014. 

 

SSTTAANNOOVVIISSKKOO  
 

 
k návrhu nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 

 
 
Obecně k návrhu:  

Předložený návrh nařízení vlády vychází ze zmocnění uvedených v § 145 odst. 1, § 146 odst. 2 a § 148 odst. 

1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. V souladu s § 145 odst. 1 stanoví vláda nařízením „výši platových 

tarifů s přihlédnutím k povinnostem a omezením při výkonu služby a k jeho významu a způsob jejich určení“. 

V důvodové zprávě se nás však předkladatel snaží přesvědčit, že povinnosti státních zaměstnanců mají 

stejný rozsah jako povinnosti uvedené v § 303 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákoník práce“), pro zaměstnance v pracovním poměru ve správních úřadech. Z této 

úvahy se dále odvozuje výše platových tarifů ve stupnici č. 1, které mají být shodné s platovými tarify 

stanovenými v příslušné stupnici nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

S uvedenou paralelou zásadně nesouhlasíme a požadujeme, aby pro státní zaměstnance byla stanovena 

navýšená stupnice platových tarifů. Je jistě všeobecně známo, že po odmítnutí příplatku za službu, je 

zvýšení platových tarifů jediným kompenzačním opatřením, které lze pro zaměstnance ve služebním 

poměru uplatnit. V této souvislosti je také třeba vzít na vědomí, že platové tarify pro zaměstnance uvedené 

v § 303 zákoníku práce jsou v porovnání s tarify platnými pro preferované skupiny zaměstnanců výrazně 

podhodnocené.  

Kromě uvedeného postrádáme v návrhu nařízení vlády úpravu o způsobu zařazení oboru služby do platové 

třídy. Připomínáme, že i podle zákona o příslušnících bezpečnostních sborů se pro služební místo příslušníka 

stanovuje tarifní třída podle nejnáročnější činnosti. 

 

Dílčí připomínky: 

K § 1: 

Požadujeme doplnění ustanovení v následujícím znění: "Pro služební místo státního zaměstnance se stanoví 

platová třída podle nejnáročnější činnosti, jejíž výkon se na služebním místě vyžaduje." 

Tato připomínka je zásadní.  

 

K § 2 - Stupnice platových tarifů: 

V návaznosti na výše uvedené požadujeme, aby stupnice platových tarifů uvedená v příloze č. 1 nařízení 

vlády byla navýšena minimálně o 10 %. 

Tato připomínka je zásadní. 

Ing. Jan Rovenský, v. r. 

předseda odborového svazu 


