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Stanovisko k platové části návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2013 

 

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací zásadně nesouhlasí s předloženým 

návrhem objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy.  Již 

v letech 2010 až 2012 přispěla k destrukci platů zaměstnanců odměňovaných z veřejných rozpočtů 

vyhlášená úsporná opatření. Jak vyplývá ze statistických údajů o vývoji platů, došlo v roce 2011 

k razantnímu snižování příjmů podstatné části zaměstnanců rozpočtové a příspěvkové sféry s tím, 

že se tyto tendence v letošním roce prohlubují. Zatímco se v podnikatelské sféře průměrná 

nominální mzda v loňském roce zvýšila o 2,7 %, v nepodnikatelské sféře došlo k její stagnaci. Ještě 

citelnější jsou dopady v reálných příjmech, kdy došlo v organizacích ROPO k poklesu o téměř 2 % 

a ve veřejné správě dokonce o 4,1 %.  Situaci je však nutné hodnotit také z pohledu vzdělanostní 

struktury zaměstnanců, která je výrazně příznivější v nepodnikatelské sféře (z opakovaných 

statistických šetření je zřejmé, že ve veřejných službách a správě dosahuje vysokoškolského a 

vyššího odborného vzdělání přibližně 35 % zaměstnanců, v podnikatelské sféře je to pouze 

necelých 15 %). V této souvislosti připomínáme, že v predikci celkového vývoje mezd a platů 

uvedené na str. 14 v části „Makroekonomický rámec na rok 2013“ se předpokládá další výrazné 

zhoršení relace mzdového vývoje v neprospěch rozpočtové sféry. 

Deklarované zvýšení průměrného platu ve státní správě o 0,4 % je ovlivněno zvýšeným 

počtem a kvalifikační strukturou zaměstnanců, kteří zajišťují agendy spojené s Evropskou unií. Pro 

většinu ostatních zaměstnanců státní správy znamená navrhovaný objem finančních prostředků 

stagnaci, případně i pokles nominálního platu a v každém případě další výrazný pokles reálného 

příjmu. 

S přihlédnutím ke všem výše uvedeným důvodům zdůrazňujeme, že další zmrazení 

nebo dokonce pokles platů považujeme jak z hlediska kvalifikační úrovně zaměstnanců, tak i 

rozsahu a složitosti vykonávané práce, za absolutně nepřijatelný. Snižující se úroveň platů 

ohrožuje kvalitu práce, snižuje jeho motivační funkci a vyvolává sociální napětí. Rozsah i kvalita 

veřejných služeb jsou jako významný segment životní úrovně obyvatelstva politikou této vlády 

systematicky destruovány, což je pro společnost neúnosné.    

Požadujeme proto navýšení objemu prostředků na platy v návrhu státního rozpočtu na 

rok 2013 minimálně v rozsahu, který bude garantovat kompenzaci propadu reálných platů 

v roce 2011 a pokrytí nárůstu spotřebitelských cen v letech 2012 a 2013.  

Tato připomínka je zásadní. 

  

V Praze dne 6.9.2012.    

 

 

 

Ing. Jan Rovenský, v. r. 

předseda odborového svazu 

 


