DODATEČN É STANOV ISK O
Českomoravské konfederace odborových svazů a odborových svazů v ní sdružených
k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
a k nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových
poměrech státních zaměstnanců
Obecně k návrhům
Vzhledem k tomu, že předkladatel předmětné návrhy vložil do vládního systému e-klep
v pátek 25. 9. v 15.04 hod. a vzhledem k tomu, že určil jako termín odeslání připomínek pondělí 5.
10. 2015, dal připomínkovým místům ke zpracování stanovisek k dispozici pouze čtyři pracovní
dny, i když je obecně známo, že 28. říjen (v tomto roce připadl na pondělí) je státní svátek. Protože
předkladatel nedodržel ani zkrácenou lhůtu – 5 pracovních dnů, zasílá Českomoravská
konfederace odborových svazů a odborové svazy v ní sdružené, zejména Odborový svaz knihoven a
Herecká asociace, dodatečné stanovisko k předmětným návrhům a požaduje, aby byly tyto
připomínky projednány ve stejném režimu, jako připomínky odeslané v požadovaném termínu
(dopisy ze dne 5. 10. 2015 č. j.: ČMKOS-LR-200/2015/198/15 a č. j.: ČMKOS-LR201/2015/199/15).
Obecně k návrhům:
Odborový svaz knihoven a Herecká asociace zásadně nesouhlasí s neustálou reinkarnací
tarifních tabulek v navržené podobě. V tabulce č. 1, která se týká zaměstnanců z oblasti kultury, je
ze 190 tarifů 30 tarifů pod úrovní minimální mzdy a ze 190 tarifů plných 147 pod úrovní mediánu
průměrných mezd (22.230,-) a 168 pod úrovní průměrné mzdy za I. pololetí (25.810,-).
Pomineme-li platové třídy 13-16, které pro zaměstnance v kultuře nepřipadají do úvahy, pak
je situace ještě tristnější. Ze 144 platových tarifů jsou všechny pod úrovní mediánu a tudíž všechny
pod úrovní průměrné mzdy.
Na základě uvedeného proto požadujeme zrušit tabulku č. 1 a přeřadit dotčené zaměstnance
přinejmenším do tabulky č. 2.
Tato připomínka je zásadní povahy.
V Praze dne 6. 10. 2015
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