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Předsednictvo VOS

Mimořádná schůze předsednictva
Výboru OSSOO k jednání o platech

 Třem čtvrtinám zaměstnanců, které zastupuje OSSOO, se od
září zvedne tarifní plat o 10 %   Státním zaměstnancům zůstá-
vá nadále plat zmrazený 1. 1. 2021   Státním zaměstnancům s nej-
nižšími platy se může přestat vyplácet pracovat  - jejich odchody
mohou způsobit úřadům práce a správám sociálního zabezpečení
problémy při vyplácení dávek a důchodů. 

V Praze se v úterý 26. čer-
vence sešlo předsednictvo Vý-
boru OSSOO. Předseda OS Pa-
vel Bednář shrnul jednání o pla-
tech,  které  následovalo po vy-
hlášení stávkové pohotovosti
odborovými organizacemi při
Úřadu práce ČR.  Jednání se ko-
nala 25. května, 7. a 28. června,
a poslední pak 19. července.
Vláda v zastoupení ministry prá-
ce  a  sociálních  věcí  a financí
k jednání přistupovala pasivně,
časově odsouvala řešení, opako-
vaně poukazovala na špatný stav
veřejných financí a nechtěla při-

jmout argument odborů, že je
potřeba kompenzovat dopad
vysoké inflace na životní úroveň
veřejných zaměstnanců. Výsled-
kem jednání pro zaměstnance,
které  zastupuje  náš  odborový
svaz, je, že zhruba ¾ z nich, tj.
kteří jsou uvedeni v příloze č. 1
nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
bude tarifní plat od 1. 9. 2022
zvýšen o 10 %. Příslušníci bez-
pečnostních složek budou mít
zvýšené platové tarify o 10 % od
1. 1. 2023. Státním zaměstnan-
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PROHLÁŠENÍ OSSOO
Vláda odmítá státním zaměstnancům

dorovnat plat o inflaci
Ani přes opakované jednání s odborovými svazy nehodlají koaliční

strany reflektovat skutečnost, že státní zaměstnanci mají v době
bezprecedentní inflace již 2 roky zmražený plat. Poslední návrh pro
ně počítá se zvýšením platů o 5 %, a to až od ledna příštího roku.

Ve   státní  službě  působí  zhruba  61 000  státních  zaměstnanců,
z nichž  75 %  jsou  ženy.  Mezi  nimi  řada samoživitelek a osob peču-
jících o  své  blízké.  Největší  část  státních  zaměstnanců  (zhruba
20 000) je zařazena do 9. platové třídy. Na řadě úřadů jsou již něko-
lik  let  velmi nízké prostředky na osobní příplatky a další nadtarifní
složky platu, tedy i ty nejzkušenější a nejvýkonnější zaměstnanci ma-
jí plat okolo 27 000 Kč, často i mnohem méně. Není tedy divu, že čím
dál více z nich musí žádat o sociální dávky.

Práce na řadě úřadů není jednoduchá, zejména v souvislosti s pan-
demií Covid-19, nárůstem cen energií a válkou na Ukrajině přibyla řa-
da agend a vzrostly počty různých žádostí. Přepážkové pracovnice se
setkávají s rostoucí frustrací na straně veřejnosti, protože události
posledních let jsou pochopitelně stresující pro všechny. Přesto služby
stále  fungují. Důchody,  rodičovské  příspěvky, nemocenská, dávky
hmotné  nouze,  příspěvek  na  bydlení  a řada dalších transferů, bez
kterých by výrazná část – možná i většina – lidí v České republice
nemohla  existovat,  je  administrována  a  vyplácena  v  příslušných
lhůtách. Zcela prokazatelnou je rovněž skutečnost, že agresivita ža-
datelů  o  dávky,  a  to  jak verbální, tak fyzická vůči zaměstnancům
stoupá. Svědčí o tom i známý případ zastřelení státní zaměstnankyně
na úřadu práce.

Vláda si zřejmě neuvědomuje, jaké dopady by kolaps státní služby
znamenal, nebo spoléhá na to, že si takovou situaci státní zaměstnan-
ci nevezmou na svědomí. Zaklíná se nutností digitalizace, která uleví
lidem na obou stranách přepážky, ovšem její praktické přínosy jsou
stále v nedohlednu. Argument, že zvýšení platů podpoří růst inflace,
již byl ekonomy vyvrácen. Dorovnání platů alespoň o část aktuální in-
flace, jak požadují  odbory,  by  na  výdajové  straně  státního  rozpoč-
tu  znamenalo  ve  srovnání  s jinými  kapitolami relativně malý ná-
růst. Ten by se navíc dal snadno dorovnat, pokud by vláda začala se-
riózně uvažovat nad příjmovou stránkou rozpočtu.

Důsledky  neutěšeného  stavu  státního  rozpočtu,  ke  kterému  na-
víc  ODS  zásadně  přispěla  zrušením superhrubé mzdy, tak v tuto
chvíli podle vlády mají nést v podstatě pouze řadové pracovnice za-
jišťující chod státu  za  plat  hluboko  pod  celostátním  průměrem.
Takový  přístup  je  za  nás  neobhajitelný  a  dále neudržitelný.

Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda OSSOO

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Předsednictvo VOS

Cena elektřiny vyjádřená v paritě kupní síly

cům ve služebním poměru z ne-
pochopitelných důvodů nebudou
tarifní platy navýšeny, přičemž
by navýšení o10 % procent zna-
menalo výdaj jen 1 mld korun.
Státním zaměsnncům v někte-
rých  úřadech  by pouze měly
být zvýšeny odměny. Uvažová-
no je navýšení tarifů o 5 % od 1.
1. 2023, které se ale váže na
ekonomickou situaci státu a růst
HDP. Další jednání a upřesnění
ze strany vlády by tedy mohlo
proběhnout v srpnu po zveřej-
nění makroekonomické prognó-
zy. Vláda postupuje nekompe-
tentně a dokonce se během jed-
nání  objevil  falešný  argument
o používání prostředků za neob-
sazená místa.

V diskusi členové předsed-

nictva ocenili postup odborů
během opakovaných vyjedná-
vání,  nechápou  přístup   vlády
k státním zaměstnancům, kteří
jako  jediní  mají  platy  stále
zmrazené. Argumenty ze strany
vlády o odměnách pro pracov-
níky Úřadu práce ČR a ČSSZ
nejsou pravdivé, prostředky na
ně jsou čerpány z rozpočto-
vaných prostředků, žádné pro-
středky navíc doposud nebyly
přiděleny. Vláda nebere ohled
na to, že pracovníci těchto úřadů
plní řadu mimořádných úkolů,
jako jsou opakované valorizace
důchodů, výplaty podpor uprch-
líkům z Ukrajiny, zvýšený počet
příspěvků na bydlení i dalších
sociálních  dávek. V úvahu vlá-
da  nebere  také  skutečnost,  že
v těchto úřadech pracují povětši-
nou ženy, mají nižší tarifní za-
řazení, část z nich jsou sa-
moživitelky s dětmi, a bez úpra-
vy  jejich  platů  se další z nich
stanou příjemkyněmi dávek,
nebo se jim úplně přestane vy-
plácet pracovat. Odchody těchto
zaměstnankyň by dále zkompli-
kovaly chod úřadů. Podobná si-
tuace je i v katastrálních úřa-
dech. 

Paradoxy
Z jednání o platech vyšli za-

městnanci Úřadu práce ČR, kteří
jarní  jednání o navýšení platů
při vysoké inflaci vyprovokovali
stávkovou pohotovostí, bez pří-
znivého výsledku. Zmrazené platy
zůstávají všem zaměstnancům ve
služebním poměru podle zákona
o státní službě. Pro zaměstnance
z úřadů s nejnižšími platy, Úřadu
práce ČR, ČSSZ i katastrálních
úřadů, to je velké zklamání. Dů-
vod proč žádné navýšení, je ne-
známý. Těžko to může být ta
potřebná 1 mld. korun, ta je zlo-
mečkem ve výdajích státu. Je  to
pomsta   za   nátlak  k  jednání?
Urputné trvání na ideji o šetření?
Neochota přiznat oprávněnost
argumentů odborů? Odpověď
neznámá. Paradox zůstává, ini-
ciativa zůstala bez patřičného
výsledku.

Ještě se nabízí další paradox,
proč  úředníci  samospráv  ano,
a státní úředníci ne? Na to by
mohla být odpověď: Protože je
neplatí přímo stát.

A pak ještě jeden paradox:
Proč úředníci státní správy v pra-
covním poměru ano, a pracovníci
ve služebním poměru ne? Tak
tady se nabízí jediná odpověď:
Nekompetentní rozhodnutí.  

-dě-

Vláda ani veřejnost si zřejmě
nejsou vědomy důsledků případ-
né stávky státních zaměstnanců,
když na jejich práci životně zá-
visí  miliony lidí požívajících
důchody či sociální dávky. Pří-
stup vlády k státním zaměst-
nancům je paradoxní i vzhledem

k předsednictví EU. Veřejnost by
měla být  lépe informována o si-
tuaci státních zaměstnanců, o je-
jich druhým rokem zmrazených
platech, příležitostí k tomu bude
manifestační mítink Českomo-
ravské konfederace odborových
svazů 5. září v Praze.           -dě-
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Sekce úřadů práce a správ sociálního zabezpečení psaly ministru práce a sociálních věcí
V Hradci Králové dne 1. 7. 2022

Vážený pane ministře, 
jako zástupce Podnikového výboru sekce správ sociálního za-

bezpečení a jménem zaměstnanců České správy sociálního zabez-
pečení si Vás dovoluji znovu požádat o Vaši pozitivní aktivitu v jed-
nání o valorizaci platů ve veřejné správě.

Od našeho osobního setkání dne 27. dubna 2022 uběhly dva měsíce
a stále se v jednáních vracíme k témuž. Opakovaně nedochází k do-
hodě a způsob vyjednávání z vládní strany i naposledy přednesený
návrh nenaznačuje dohodu v dohledné době.

Opakovaně chci upozornit na to, že zaměstnanci ČSSZ nedosahují
ani zdaleka na neustále medializovaný průměrný plat státních za-
městnanců ve výši přesahující čtyřicet tisíc korun. Jsme na před-
posledním místě v tabulce odměňování státních úředníků. Naše pla-
tové tarify se potácí pod hranicí vládou zaručené mzdy. Ne, tuto
situaci opravdu odměnami nevyřešíte.

Je mi nepříjemné připomínat, jak významná je ČSSZ jako státní or-
ganizace. Zaměstnanci ČSSZ se podílejí na správě veřejných financí
ve výši více než 1/3 státního rozpočtu v příjmech a přibližně o stejně
velkou částku na straně výdajů. Spravujeme agendu téměř 9 miliónů
klientů. To vše provádíme kvalitně, stabilně a bez problémů, díky
našim zkušeným, kvalifikovaným, kompetentním, pracovitým, loajál-
ním a obětavým zaměstnancům.

V ČSSZ dochází v současné době k eskalaci nespokojenosti a frus-
trace zaměstnanců. Obrací se na mě, a někteří přímo na Vás, se svojí
nespokojeností. Všichni jsme zklamaní výsledkem jednání a pře-
stáváme věřit ve Vaše slova.

Dnes je významný den, kdy se naše republika ujímá předsednictví
Rady EU. Nechceme stát na ulicích s transparenty, které vyjadřují
naše  oprávněné  požadavky. Chceme pracovat tak jako dosud,  bez
ostychu a bez existenčních obav, zda zaplatíme chod našich domác-
ností, chceme být hrdí na to, že pracujeme pro stát, který oceňuje naši
práci.

Apeluji na Vás a prosím Vás, ať je jednání dne 19. 7. 2022 jed-
náním korektním a úspěšným.

Děkuji Vám za pochopení.
Mgr. Zdeňka Balcarová, Ph.D.

předsedkyně
Podnikového výboru sekce správ sociálního zabezpečení

V Prachaticích, 9. 7. 2022 
Nespokojenost s probíhajícím jednáním o zvýšení platů

ve veřejné správě 
Vážený pane ministře, 

opakovaně se na Vás obracím před jednáním o platech zaměst-
nanců ve veřejné sféře pro rok 2022. I přes několik schůzek, které již
proběhly, jsou zaměstnanci drženi v nejistotě. 

Bez služeb Úřadu práce ČR se neobejde téměř žádný občan ČR, je
tedy klíčovou organizací pro zajištění nastaveného sociálního sytému
v ČR, a tak by také měla být vnímána nejen občany, ale i vládou ČR
a především Vámi, který jste momentálně nejvyšším představitelem
MPSV. V rozporu s touto skutečností je jistě fakt, že pracovníci Úřadu
práce ČR jsou se svou výší platu nejhůře placenými státními úředníky. 

Tento dlouhodobý problém s tragickým podhodnocením práce za-
městnanců Úřadu práce ČR nelze řešit odměnami, které se k mnohým
ani  nedostanou,  navíc rozpočítány  do  jednotlivých  měsíců   jsou
mnohdy zanedbatelné. Je bohužel skutečností, že prostředky na tyto
odměny zatím nebyly ze strany MPSV a MF dodány do rozpočtu
úřadu práce, přestože jsou již vyplaceny, a to na úkor rozpočtů jed-
notlivých krajských poboček. Tím jsou tato pracoviště uváděna do ne-
jistoty ohledně hospodaření s prostředky na platy pro rok 2022.

Trváme na tom, aby měli zaměstnanci jistotu adekvátního platu v je-
ho nárokové složce, tedy v tarifech. 

Upozorňuji, že je vážně ohroženo plnění cílů našeho služebního
úřadu. Pokud nebudou platové podmínky našich zaměstnanců
narovnány, hrozí, že aktuální, již tak velký odliv zaměstnanců, bude
eskalovat. Sám jistě víte, že zájem o volné pozice na úřadu práce je
minimální, výběrová řízení jsou často neúspěšná a mnoho nových za-
městnanců (zvlášť v agendách nepojistných sociálních dávek) od-
chází ještě ve zkušební době, když zjistí, o jak náročnou a špatně pla-
cenou práci se jedná. Situace je opravdu vážná, může dojít k ohrožení
včasné výplaty dávek, na které naši klienti (více než dříve) spoléhají.
Tento stav by mohl narušit již teď velmi napjatý sociální smír. 

Chceme svou službu státu vykonávat v podmínkách, které jsou
adekvátní náročnosti a důležitosti naší práce a kterou jsme vždy
vykonávali s nadstandardním nasazením, v zájmu uspokojení potřeb
našich klientů. Bohužel jsme dlouhodobě vystavováni jak narůstající
agendě bez adekvátního zajištění personálního i platového, tak
zároveň nespokojenosti klientů. Nástupní plat na většinu systemizo-
vaných míst našeho úřadu je 19 730,- Kč, bez reálné naděje, že bude
v brzké době navýšen. Cca 300 zaměstnancům našeho úřadu musí být
plat dorovnáván do výše zaručené minimální mzdy, mnozí naši za-
městnanci jsou příjemci sociálních dávek. 

Velká část zaměstnanců dávno ztratila důvěru ke svému zaměstna-
vateli – státu. Z  jednání v posledních měsících jsou velmi zklamáni,
a přestože dlouhodobě prezentujete svou ochotu a snahu pracovní
podmínky zaměstnanců našeho úřadu změnit, konkrétní výsledky
nevidí. 

Apeluji  na  Vás, pane  ministře, abyste k jednání 19. 7. 2022 při-
stoupil se vší zodpovědností za váš resort a jeho zaměstnance a pro-
sadil  jste,  vzhledem  k  aktuální  výši inflace, valorizaci platových
tarifů ještě v letošním roce. Bylo  by  nanejvýše vhodné, aby k tomu
s plnou zodpovědností přistoupili i ti představitelé vlády, kteří se
domnívají, že zaměstnanci státu v úřadech pracují jaksi automa-
ticky…, poslední jednání nás o tom bohužel přesvědčilo. 

S pozdravem 
Mgr. Jan Dudek 

předseda Podnikového výboru 
odborových organizací při ÚP ČR

Konzultační dny v Olomouci
Vážené odborářky a odboráři,

od měsíce července 2022 do konce roku 2022 budou probíhat
konzultace s pracovníkem IPC Ostrava – Ing. Zdeňkem Faicem
pro  členy  odborových  organizací  státních orgánů a organizací
z regionu  Olomouckého  kraje  v Olomouci na adrese Odbo-
rového  svazu  KOVO,  na ulici Denisova 2, 772 00 Olomouc,
v místnosti nacházející se v 3. patře (podkroví, zvoňte na
zvonek ubytovna) v dále uvedených termínech: 19. 7., 9. 8., 23.
8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12. Vždy
od 10.00 do 12.00 hod.

Na těchto konzultacích s pracovníkem IPC Ostrava můžete
předávat k vyřízení žádosti k podpůrnému fondu, placení člen-
ských příspěvků a další aktuální požadavky z vašich základních
odborových  organizací.  Odborový  svaz státních orgánů a orga-
nizací  tímto krokem chce  i  nadále  zachovat  kontakt  odborářů
z Olomouckého kraje s pracovištěm Informačního a poraden-
ského centra Ostrava formou konzultačního místa, které nám
poskytl odborový svaz KOVO v Olomouci. Vzhledem k tomu, že
pondělí  a  středy  jsou úředními dny v drtivé většině pracovišť,
tak jsou konzultační dny v Olomouci směřovány na úterky.                                                   

Bc. Pavel Bednář, předseda odborového svazu
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přečetli jsmeJednání o růstu platů pro letošek skončilo bez dohody. Zvýšíme
je od ledna, vzkázal Jurečka

19. 7. 2022
Jednání  lídrů  vládních stran

a odborů o růstu platů ve veřej-
né sféře skončilo neúspěchem.
Ministr práce Marian Jurečka
(KDU-ČSL) přesto po schůzce
uvedl, že od ledna slíbil pět pro-
cent navíc lékařům, pedagogům
nebo sociálním pracovníkům. To
ale odbory považují za ne-
dostatečné. Požadovaly růst už
od 1. srpna nebo 1. září. Devět
odborových svazů zůstává ve
stávkové pohotovosti. Lídři koa-
ličních stran by se znovu měli se-
jít s odbory na konci srpna.

„Jednoznačně  je  tady  z  naší
strany zklamání. Budeme hledat
cesty jak apelovat na vládu, aby
rozhodnutí změnila. Stávka je
poslední prostředek, něco jako vál-
ka. Věříme pořád, že vláda bude
vnímat realitu,“ prohlásil po jed-
nání místopředseda Českomo-
ravské  konfederace  odborových
svazů (ČMKOS) Vít Samek.

Odbory žádaly kvůli vysoké in-
flaci  pro  pracovníky   veřejných
služeb  a  správy  přidání  buď od
srpna, nebo  od  září. Pro lidi se
zmrazeným platem požadovaly

navíc  deset  procent  a pro učitele
a zdravotníky pevnou částku 700
až 1000 korun. Pro všechny pak
chtěly vyjednat další zvýšení od
ledna. Devět odborových svazů
veřejné sféry na podporu poža-
davků vstoupilo začátkem června
do stávkové pohotovosti, další čtyři
je podporují.  

Výdělek se pro letošek zmrazil
úředníkům stejně jako pracov-
níkům kultury, nepedagogům ve
školství a dalším profesím. Od září
by se jim tarify měly podle dřívější
dohody zvednout o deset procent.
Podle Jurečky se to týká asi 305
tisíc zaměstnanců.

„Vnímáme, že vláda chce přidat,
ale taktika oddalování co nejdále,
aby na nás ušetřila, si myslím, že
není fér vůči zaměstnancům,“ ko-
mentuje situaci předseda Česko-
moravského odborového svazu
pracovníků školství František
Dobšík. Zvýšení tarifních platů
nepedagogickým pracovníkům ale
oceňuje.

Dobšík připomíná, že stávková
pohotovost stále trvá. „Jsme
připraveni  ten sociální smír
porušit,  pokud  se vláda neposune
v návrzích. Na naše požadavky
reagovala, že nebude žádná kom-
penzace pro skupinu dvě až pět,
což jsou všichni ostatní mimo

našich nepedagogů a zaměstnanců
v kultuře, že jim už letos nic
nepřidá.“

Zvýšení od ledna o pět procent
Policistům, hasičům či pracov-

níkům sociálních služeb se letos od
ledna navýšil základ platu neboli
tarif  o 700 korun. Učitelé si po-
lepšili o dvě procenta, zdravotníci
o šest procent. Plat by jim měl růst
od ledna. „S ohledem na vývoj
rozpočtu tady za vládní koalici (pro
letošek) prostor nevidíme,“ upo-
zornil Jurečka. Podle něj je ale vlá-
da  připravena tarify od ledna zvý-
šit  o pět procent.  Bezpečnostním
sborům by se měl základ od ledna
podle dřívější dohody upravit o de-
set procent. Pracovníci úřadů práce
by měli letos dostat mimořádné
odměny, dodal ministr.

„Zdá se, že celková míra inflace
celoročním průměrem přesáhne 18
procent, to znamená jinými slovy,
že ti, na které nebude pamatováno
v tom zvýšení, o kterých tady pan
ministr hovořil, ztratí téměř jednu
pětinu své kupní síly,“ podotkl
Samek.

Opozice ale vládu za vyjed-
návání  o platech kritizuje. Její zá-
stupci zdůrazňují, že si nejen státní
zaměstnanci za svou výplatu mo-
hou koupit stále méně. „Konstruk-
tivně chápu, že navyšovat o inflaci

by bylo velmi složité v této době,
ale to navýšení tam musí být. Já si
myslím, že nemůže být pod deset
procent,“ míní šéfka poslanců
ANO a bývalá ministryně financí
Alena Schillerová.

„Správnou cestou by bylo zvý-
šení slevy na poplatníka, případně
slevy na dítě. Týkalo by se to všech
pracujících, tedy jak v soukromé,
tak i veřejné sféře,“ sdělil předseda
SPD Tomio Okamura.

Ředitelka Asociace malých a střed-
ních podniků a živnostníků Eva
Svobodová v této souvislosti upo-
zornila, že až do loňska platy stát-
ních zaměstnanců byly naopak
vyšší než v  soukromé sféře. „A to
podle našeho názoru není zdravý
ekonomický ukazatel,“ podotkla.
Přidat na platech více než deset
procent označila za „jedovatý kok-
tejl“.  

Podle   informačního   systému
o průměrném výdělku zaměstnával
letos v prvním čtvrtletí veřejný
sektor 712 100 lidí. Průměrný plat
činil 40 352 korun. Meziročně se
zvedl o dvě procenta. Polovina
pracovníků pobírala víc než 37 633
korun. Inflace v červnu meziročně
dosáhla 17,2 procenta.
Jednání o růstu platů pro letošek
skončilo bez dohody. Zvýšíme je od
ledna, vzkázal Jurečka — ČT24 —
Česká televize (ceskatelevize.cz)
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