
� Ve čtvrtek 19.
8. 2010 ve 14.
hodin obdržel OS
k připomínkám
ve dvou vari-
antách návrh
novely zák. č.

262/2006 Sb., zákoník práce v
platném znění a návrh nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů.
Připomínkové řízení bylo zkráceno
na 5 pracovních dní (do 25. 8.
2010).
První varianta změny zákoníku
práce navrhuje zrušit právo za-
městnanců na zvyšování platového
tarifu v závislosti na započitatelné
praxi. Pro každou platovou třídu
se navrhuje stanovit nařízením
vlády pouze jeden platový tarif,
a to ve výši současného pla-
tového tarifu stanoveného v jed-
notlivých stupnicích platových
tarifů pro první platový stupeň,
snížený  o 10 % (s výjimkou pe-

Praha
31. srpna 2010

Ročník 55

14

10,70  Kč

Případným autorùm  
příspěvků do našeho

časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,

pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.

Základní odborové organizace
Odborového  svazu  státních
orgánů a organizací dostávají ča-
sopis NOS zdarma. Předplatné je
hrazeno z prostředkù Výboru
Odborového  svazu státních
orgánů a organizací.

http://statorg.cmkos.cz
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Stanovisko  Odborového svazu státních orgánů a organizací
OS státních orgánů a organizací vyjadřuje zásadní nesouhlas s před-
loženým návrhem změny zákoníku práce a to v obou uvedených vari-
antách. Navrhovaná změna je závažnou systémovou změnou, která
není věcně či jinak opodstatněná Jedná se o bezprecedentní pokles
základní nárokové složky platu, který by se projevil zejména u
věkově starší kategorie zaměstnanců. Realizace předložené úpravy by
ve svých důsledcích znamenala neúnosný pokles nominálních i reál-
ných platů značné části zaměstnanců veřejných služeb a správy.
Odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy by ve svých
důsledcích bylo demotivující, v mnoha ohledech diskriminující,
nivelizující a  destabilizující  pracovní kolektivy. Vytvářelo by prostor
pro nepotismus, klientelismus, korupci a politizaci veřejné správy.
OS státních orgánů a organizací proto zásadně nesouhlasí s navrho-
vanou změnou a trvá  na zachování  stávajícího systému odměňování.  

OS státních orgánů a organizací vyzývá všechny zaměstnance veřej-
ných služeb a správy, aby se k předloženému návrhu vyjádřili a pod-
pořili odborový svaz v jeho snaze zachovat stávající systém
odměňování. 

OS státních orgánů a organizací prohlašuje, že, v případě neúspěšnos-
ti jednání, vyzve, po dohodě s ostatními odborovými svazy sdružu-
jícími zaměstnance veřejných služeb a správy, zaměstnance veřejných
služeb a správy k veřejné protestní akci. 

V Praze dne 26. 8. 2010
OS státních orgánů a organizací

dagogických pracovníků, kteří
platové stupně nemají snížené).
Tím se zároveň sníží základna pro
výpočet  příplatku  za  vedení  a
osobního příplatku. Proto se navr-
huje zvýšení horní hranice rozpětí
pro určení osobního příplatku z 50
na 100 % a ze 100 % na 200 %.
Návrh nařízení vlády – varianta I
zveřejňujeme na jiném místě.
Druhá varianta změny zákoníku
práce navrhuje poskytnout vládě
prostor, aby mohla omezit právo
zaměstnanců na zvyšování pla-
tového tarifu v závislosti na za-
počitatelné praxi, a to tím, že se
ruší v § 123 odst. 5 stanovené mi-
nimální rozpětí platových tarifů
mezi nejnižším a nejvyšším pla-
tovým stupněm v platové třídě a
způsob navyšování platových ta-
rifů v platových stupních se zrušu-
je. Nadále budou platové tarify v
jednotlivých platových třídách sta-
noveny nařízením vlády. Dále se
navrhuje změna určení horní hrani-
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Stanovisko OS státních orgánů a organizací

Na základě vyhodnocení situace rozhodl OS státních orgánů
a organizací, že se připojí k demonstraci dne 21. 9. 2010 vy-
hlášené NOS Policie ČR. 

Odborový svaz státních orgánů a organizací považuje situaci
za velmi vážnou. Vyzývá proto všechny zaměstnance veřejné
správy  a  služeb  včetně příslušníků bezpečnostních sborů,
které odborový svaz zastupuje, k co největší účasti na
demonstraci.

Je nezbytné, abychom veřejně vyjádřili svůj zásadní ne-
souhlas s navrhovanou změnou systému odměňování, sní-
žením platů a dalšími finančními restrikcemi, které ve svých
důsledcích povedou k omezení některých základních funkcí
státu!

V Praze dne 28. 8. 2010 Odborový svaz státních
orgánů a organizací

Všechny ZO OS obdrží písemně v nejbližších dnech základní in-
formace týkající se organizačně technického zabezpečení účasti
na demonstraci.  
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Návrh
NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne……………2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje  podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády
č.130/2009 Sb. a nařízení vlády č. 201/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f). 
2. V § 1 písmeno c) zní:
„c) podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy pro zaměstnance, kteří vykonávají práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře talentu
nebo na fyzické zdatnosti a pro zaměstnance, kteří vykonávají jednoduché obslužné nebo rutinní práce,“.
3. § 4 se zrušuje.
4. V § 5 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 18b) zní:
„(2)  Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem18b), přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto

nařízení.
-----------------
18b) § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 159/2010 Sb.“

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
5. § 6 se zrušuje.
6. § 9 se zrušuje.
7. Přílohy č. 1 až 4 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)

Platový tarif činí v platové třídě
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5 900 6 400 6 940 7 520 8 160 8 850 9 600 10 420 11 300 12 260 13 310 14 420 15 640 16 970 18 430 19 980

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)

Platový tarif činí v platové třídě
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 550 7 110 7 710 8 350 9 060 9 830 10 660 11 570 12 550 13 620 14 780 16 020 17 370 18 850 20 470 22 200

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)

Platový tarif činí v platové třídě
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 680 7 250 7 860 8 520 9 250 10 020 10 870 11 800 12 800 13 880 15 080 16 340 17 720 19 230 20 870 22 640

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)

Platový tarif činí v platové třídě
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 920 7 510 8 140 8 820 9 570 10 370 11 250 12 220 13 250 14 370 15 610 16 920 18 340 19 900 21 600 23 440

Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 5.
Čl.  II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

varianta I
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Návrh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne …………2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje  podle § 123 odst. 6 písm. f) a g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády
č.130/2009 Sb. a nařízení vlády č. 201/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 18b) zní: 
„(2)  Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem18b), přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto
nařízení.
-----------------
18b) § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 159/2010 Sb.“

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
2. Přílohy č. 1 až 4 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)

Platový Počet let Platová třída
stupeň započitatelné

praxe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 do 1 roku 5 900 6 400 6 940 7 520 8 160 8 850 9 600 10 420 11 300 12 260 13 310 14 420 15 640 16 970 18 430 19 980
2 do 2 let 6 120 6 640 7 200 7 810 8 460 9 180 9 960 10 800 11 730 12 720 13 810 14 970 16 230 17 620 19 120 20 730
3 do 4 let 6 120 6 640 7 470 8 100 8 800 9 530 10 340 11 220 12 170 13 210 14 330 15 540 16 850 18 270 19 850 21 510
4 do 6 let 6 120 6 640 7 470 8 410 9 130 9 900 10 730 11 640 12 640 13 710 14 870 16 120 17 480 18 970 20 600 22 320
5 do 9 let 6 120 6 640 7 470 8 410 9 470 10 260 11 140 12 080 13 120 14 230 15 430 16 730 18 150 19 680 21 370 23 170
6 do 12 let 6 120 6 640 7 470 8 410 9 470 10 660 11 560 12 540 13 610 14 770 16 020 17 370 18 830 20 430 22 180 24 040
7 do 15 let 6 120 6 640 7 470 8 410 9 470 10 660 12 000 13 010 14 130 15 330 16 630 18 010 19 540 21 200 23 020 24 940
8 do 19 let 6 120 6 640 7 470 8 410 9 470 10 660 12 000 13 500 14 660 15 910 17 250 18 700 20 280 22 000 23 880 25 890
9 do 23 let 6 120 6 640 7 470 8 410 9 470 10 660 12 000 13 500 14 660 15 910 17 250 18 700 20 280 22 000 23 880 25 890

10 do 27 let 6 120 6 640 7 470 8 410 9 470 10 660 12 000 13 500 14 660 15 910 17 250 18 700 20 280 22 000 23 880 25 890
11 do 32 let 6 120 6 640 7 470 8 410 9 470 10 660 12 000 13 500 14 660 15 910 17 250 18 700 20 280 22 000 23 880 25 890
12 nad 32 let 6 120 6 640 7 470 8 410 9 470 10 660 12 000 13 500 14 660 15 910 17 250 18 700 20 280 22 000 23 880 25 890

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)

Platový Počet let Platová třída
stupeň započitatelné

praxe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 do 1 roku 6 550 7 110 7 710 8 350 9 060 9 830 10 660 11 570 12 550 13 620 14 780 16 020 17 370 18 850 20 470 22 200
2 do 2 let 6 790 7 370 8 000 8 670 9 400 10 200 11 060 12 000 13 030 14 130 15 340 16 630 18 030 19 570 21 240 23 030
3 do 4 let 6 790 7 370 8 300 9 000 9 770 10 580 11 480 12 460 13 520 14 670 15 920 17 260 18 720 20 300 22 050 23 900
4 do 6 let 6 790 7 370 8 300 9 340 10 140 10 990 11 920 12 930 14 040 15 230 16 520 17 910 19 420 21 070 22 880 24 800
5 do 9 let 6 790 7 370 8 300 9 340 10 520 11 400 12 370 13 420 14 570 15 810 17 140 18 580 20 160 21 860 23 740 25 740
6 do 12 let 6 790 7 370 8 300 9 340 10 520 11 840 12 840 13 930 15 120 16 410 17 800 19 290 20 920 22 690 24 640 26 710
7 do 15 let 6 790 7 370 8 300 9 340 10 520 11 840 13 330 14 450 15 690 17 030 18 470 20 010 21 710 23 550 25 570 27 710
8 do 19 let 6 790 7 370 8 300 9 340 10 520 11 840 13 330 15 000 16 280 17 670 19 160 20 770 22 530 24 440 26 530 28 760
9 do 23 let 6 790 7 370 8 300 9 340 10 520 11 840 13 330 15 000 16 280 17 670 19 160 20 770 22 530 24 440 26 530 28 760

10 do 27 let 6 790 7 370 8 300 9 340 10 520 11 840 13 330 15 000 16 280 17 670 19 160 20 770 22 530 24 440 26 530 28 760
11 do 32 let 6 790 7 370 8 300 9 340 10 520 11 840 13 330 15 000 16 280 17 670 19 160 20 770 22 530 24 440 26 530 28 760
12 nad 32 let 6 790 7 370 8 300 9 340 10 520 11 840 13 330 15 000 16 280 17 670 19 160 20 770 22 530 24 440 26 530 28 760

varianta II



4 NOS 14/2010

Pokračování ze strany 3

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)

Platový Počet let Platová třída
stupeň započitatelné

praxe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 do 1 roku 6 680 7 250 7 860 8 520 9 250 10 020 10 870 11 800 12 800 13 880 15 080 16 340 17 720 19 230 20 870 22 640
2 do 2 let 6 930 7 530 8 160 8 850 9 610 10 410 11 280 12 240 13 280 14 400 15 650 16 950 18 390 19 950 21 660 23 490
3 do 4 let 6 930 7 530 8 460 9 180 9 970 10 800 11 700 12 710 13 780 14 950 16 250 17 600 19 080 20 700 22 480 24 380
4 do 6 let 6 930 7 530 8 460 9 530 10 350 11 210 12 150 13 200 14 310 15 520 16 860 18 260 19 800 21 490 23 320 25 300
5 do 9 let 6 930 7 530 8 460 9 530 10 740 11 630 12 610 13 700 14 850 16 110 17 490 18 950 20 550 22 300 24 200 26 250
6 do 12 let 6 930 7 530 8 460 9 530 10 740 12 070 13 090 14 220 15 400 16 710 18 160 19 660 21 330 23 130 25 110 27 240
7 do 15 let 6 930 7 530 8 460 9 530 10 740 12 070 13 580 14 760 16 000 17 350 18 840 20 410 22 130 24 020 26 060 28 260
8 do 19 let 6 930 7 530 8 460 9 530 10 740 12 070 13 580 15 320 16 600 18 000 19 550 21 180 22 960 24 920 27 050 29 330
9 do 23 let 6 930 7 530 8 460 9 530 10 740 12 070 13 580 15 320 16 600 18 000 19 550 21 180 22 960 24 920 27 050 29 330

10 do 27 let 6 930 7 530 8 460 9 530 10 740 12 070 13 580 15 320 16 600 18 000 19 550 21 180 22 960 24 920 27 050 29 330
11 do 32 let 6 930 7 530 8 460 9 530 10 740 12 070 13 580 15 320 16 600 18 000 19 550 21 180 22 960 24 920 27 050 29 330
12 nad 32 let 6 930 7 530 8 460 9 530 10 740 12 070 13 580 15 320 16 600 18 000 19 550 21 180 22 960 24 920 27 050 29 330

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4

(v Kč měsíčně)

Platový Počet let Platová třída
stupeň započitatelné

praxe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 do 1 roku 6 920 7 510 8 140 8 820 9 570 10 370 11 250 12 220 13 250 14 370 15 610 16 920 18 340 19 900 21 600 23 440
2 do 2 let 7 180 7 800 8 450 9 170 9 950 10 780 11 680 12 680 13 750 14 910 16 200 17 550 19 040 20 650 22 420 24 320
3 do 4 let 7 180 7 800 8 760 9 510 10 320 11 170 12 120 13 160 14 270 15 480 16 830 18 220 19 760 21 430 23 270 25 230
4 do 6 let 7 180 7 800 8 760 9 870 10 710 11 610 12 590 13 670 14 810 16 070 17 460 18 900 20 500 22 240 24 140 26 190
5 do 9 let 7 180 7 800 8 760 9 870 11 120 12 050 13 060 14 190 15 370 16 670 18 110 19 620 21 270 23 080 25 050 27 180
6 do 12 let 7 180 7 800 8 760 9 870 11 120 12 500 13 550 14 730 15 940 17 290 18 800 20 350 22 070 23 940 26 000 28 190
7 do 15 let 7 180 7 800 8 760 9 870 11 120 12 500 14 050 15 290 16 560 17 960 19 510 21 130 22 910 24 860 26 980 29 250
8 do 19 let 7 180 7 800 8 760 9 870 11 120 12 500 14 050 15 860 17 190 18 630 20 250 21 930 23 770 25 790 28 000 30 360
9 do 23 let 7 180 7 800 8 760 9 870 11 120 12 500 14 050 15 860 17 190 18 630 20 250 21 930 23 770 25 790 28 000 30 360

10 do 27 let 7 180 7 800 8 760 9 870 11 120 12 500 14 050 15 860 17 190 18 630 20 250 21 930 23 770 25 790 28 000 30 360
11 do 32 let 7 180 7 800 8 760 9 870 11 120 12 500 14 050 15 860 17 190 18 630 20 250 21 930 23 770 25 790 28 000 30 360
12 nad 32 let 7 180 7 800 8 760 9 870 11 120 12 500 14 050 15 860 17 190 18 630 20 250 21 930 23 770 25 790 28 000 30 360

Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 5.
Čl. II

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Připomínky OS státních orgánů a organizací k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Obecně k návrhu:  
OS státních orgánů a organizací
vyjadřuje zásadní nesouhlas s
předloženým návrhem změny
zákona č. 262/2006Sb., zákoník
práce( část 6, Hlava III Platy)  a
to v obou uvedených variantách.
Jedná se, o závažnou systé-
movou změnu, která není věcně
či jinak opodstatněná.  Navrho-
vané změny platového systému
představují destrukci tarifního
systému, která spočívá v odstra-

nění  (varianta I), případně vý-
razném omezení systému tarif-
ních stupňů (varianta II) a ve
výrazném snížení podílu  tarifní
složky  platu  přiznávané podle
složitosti, odpovědnosti a na-
máhavosti  práce. Nelze souhla-
sit s odůvodněním konstatu-
jícím, že zaměstnanec potřebuje
ke zvládnutí prací daleko méně
času, než jsou uvedená léta za-
počitatelné praxe. V tomto pojetí
jde o nepochopení institutu pla-
tových stupňů, který nelze po-
važovat pouze za odměnu
poskytovanou za „setrvávání v
úřadu“. Platovými stupni se ve

veřejných službách a správě
vždy hodnotil celoživotní růst
odborné způsobilosti a pracov-
ních schopností pro výkon jed-
notlivých profesí a činností. Bez
průběžného  celoživotního pro-
hlubování kvalifikace si nelze
představit výkon téměř žádné
náročnější činnosti ve veřejných
službách a správě. Mnoho sys-
témů celoživotního vzdělávání je
upraveno  v rezortních nebo i
obecně závazných právních
předpisech (např. zdravotnic-
kých pracovníků, pedagogick-
ých pracovníků, úředníků ÚSC
apod.)

Jedná se o bezprecedentní pokles
základní nárokové složky platu,
který by se projevil zejména u
věkově starší kategorie zaměst-
nanců. Pro odbory je nepřípust-
né, aby se současný poměr
nárokové a nenárokové složky
platu uplatňoval v opačném
poměru. Zatímco v současné
době je podíl   tarifní složky na
celkovém platu cca 60 – 70 %,
podle nových pravidel by se sní-
žil přibližně na polovinu, tj. na
30, maximálně 50 % v
příznivější variantě. Ve vazbě na
uvedené je třeba konstatovat, že
se  podstatně  snižuje  význam
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ocenění náročnosti práce, kterou
zaměstnanec vykonává, a na
základě  které je zařazen do pří-
slušné platové třídy, což poklá-
dáme za  nepřijatelné. 
Realizace předložené úpravy by
ve svých důsledcích znamenala
neúnosný pokles nominálních i
reálných platů  značné části za-
městnanců veřejných služeb a
správy. Odměňování zaměst-
nanců veřejných služeb a správy
by ve svých důsledcích  bylo de-
motivující, v mnoha ohledech
diskriminující, nivelizující a
destabilizující  pracovní kolek-
tivy. Vytvářelo by prostor pro
nepotismus, klientelismus, ko-
rupci a politizaci veřejné správy.
Navrhovanou změnu systému
odměňování pokládáme za věc-
ně chybnou, zcela nevhodnou
pro  užití   v  sektoru  veřejných
služeb a správy a to  především z
důvodů výše uvedených a také z
důvodů,  že   náklady  na  platy
jsou regulovány.  Dosavadní sys-
tém odměňování pokládáme
naopak za  odpovídající i v mezi-
národním srovnání, který se v
praxi osvědčil. 
Důvod,   proč  se  nemohl  více
uplatnit například diferenciační
princip (osobní příplatek,
odměny), spočíval především  v
dlouhodobém nedostatečném  fi-
nančním krytí. Zvýšení míry di-
ferenciace však nelze provést  na
úkor  nárokové složky platu, jak
návrh předpokládá, ale zvýšením
objemu   finančních prostředků,
což při současných úsporných
opatřeních není reálné.   
Navrhovaný systém odměňování
nezaručuje nárok na spra-
vedlivou odměnu za práci, a pro-
to ho považujeme za  diskrimin-
ující zejména vůči  služebně star-
ším zaměstnancům.   
Argumentace předkladatele o

možnosti dorovnání platových
propadů nenárokovou složkou
platu prezentovaná ve sdělo-
vacích prostředcích ministrem
práce a sociálních věcí, je v pro-
tikladu s vyčíslenou úsporou  až
ve výši cca 21 mld. Kč, uvede-
nou v předkládací zprávě. V této
souvislosti připomínáme znění §
131 zákoníku práce, ze kterého
nelze odvodit, že na osobní pří-
platek může dosáhnout každý
zaměstnanec. Dalším prob-
lémem je způsob a objektivnost
hodnocení výkonnosti a kvality
práce jednotlivých zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že ve veřej-
ných službách a správě neexistu-
jí normativní standardy, může
být  tzv.“nadstandard“ posuzo-
vaný pouze formou obecných
kritérií. Pro odbory je nepřijatel-
né, aby zaměstnancům této sféry
byla podstatná část platu posky-
tována pouze na základě formál-
ních kritérií, která nemohou eli-
minovat subjektivní přístup hod-
notících vedoucích pracovníků.
Lze důvodně předpokládat, že
případné přijetí navržených
úprav by mělo za následek
výraznou fluktuaci vysoce
zkušených odborníků s dlouho-
letou praxí, což by ve svých
důsledcích značně narušilo sta-
bilitu veřejných služeb a správy.
Zanedbatelné není ani pravdě-
podobné zpomalení ekonomic-
kého růstu, ovlivněného sní-
žením spotřeby dotčených za-
městnanců veřejného sektoru.
Přitom je nutné mít na zřeteli
také další dopady na  výdajovou
stránku státního rozpočtu. Je za-
potřebí vzít  rovněž v úvahu ne-
gativní dopady na příjmovou
situaci zaměstnanců a  s tím sou-
visející další sociální a ekono-
mické  důsledky.
Návrh jde nad rámec pro-

gramového prohlášení vlády, na
základě kterého se navrhuje sní-
žit objem prostředků na platy za-
městnanců veřejných služeb a
správy o 10 %. Materiál neob-
sahuje hodnocení dopadů regu-
lace (RIA), není podložen analý-
zou   dopadů  10% snížení obje-
mu prostředků na platy na za-
městnanost a platy zaměstnanců
v jednotlivých resortech a
možnostech řešení v rámci stá-
vajícího systému odměňování
(např. snížením počtu zaměst-
nanců tam, kde je to  na místě,
úpravou nenárokových složek
platů apod.). Návrhu  nepřed-
cházela  analýza stávajícího sys-
tému odměňování s příslušnými
závěry. Takový přístup poklá-
dáme u tak  závažného problému
za věcně naprosto nepřijatelný. 
Návrh nebyl předem projednán
se sociálními partnery jak ukládá
ustanovení § 320 odst. 4
zákoníku práce.  V demokratické
společnosti je nepřijatelné, aby
vrcholný orgán státní správy
neplnil  povinnosti, které mu
zákon jednoznačně ukládá. Dle
našeho názoru není návrh rovněž
v souladu s právem EU.
Obdobně  návrh  koliduje s me-
zinárodním právem, např.
Mezinárodním paktem o hospo-
dářských, sociálních a kulturních
právech, konkrétně čl. 7, který
zaručuje všem zaměstnancům
právo dosáhnout v zaměstnání
povýšení na odpovídající vyšší
stupeň, přičemž nebudou uplat-
ňována jiná kritéria, než délka
zaměstnání a schopnosti, což
předložený návrh   popírá. 
Ze všech výše uvedených
důvodů proto zásadně nesou-
hlasíme s navrhovanou změ-
nou konstrukce stupnic pla-
tových tarifů a trváme na za-
chování současného stavu.

Vzhledem k závažnosti situace
požadujeme urychlené jednání
k této problematice a to na
úrovni ministra práce a sociál-
ních věcí, ministra financí a
předsedy vlády ČR. Všechny
uvedené připomínky jsou
zásadní.
Připomínky k jednotlivým
částem:
K variantě I., čl. I:
V návaznosti na uvedené
zdůvodnění požadujeme vy-
puštění bodu 1. až  9. před-
loženého návrhu, které se týkají
odstranění   systému   tarifních
stupňů a zvýšení limitu pro
poskytování osobního příplatku.
Trváme na zachování součas-
ného znění § 123, 124 a 131
zákoníku práce.
Tato připomínka je zásadní.
K variantě II., čl. I:
Požadujeme vypuštění bodu 1.
až  3. předloženého návrhu.
Navrhovaná redukce platových
stupňů je nesystémová a zakládá
diskriminační  přístup  z  hle-
diska přiznávání podílu náro-
kové složky platu. Stejně jako v
předchozí variantě proto trváme
na zachování současného znění §
123 a 131 zákoníku práce.Tato
připomínka je zásadní.
Vzhledem k našemu nesouhla-
su s navrženými změnami
zákoníku práce nesouhlasíme
ani s předloženými návrhy
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších
předpisů.  Tato připomínka je
zásadní.

V Praze dne 25. 8. 2010

OS státních orgánů a organizací                
Alena Vondrová, předsedkyně 

Předsednictvo VOS

Na společné tiskové konferenci  10.
srpna  varovali  odboráři veřejných
služeb a správy před vážnými
důsledky, které by přineslo snížení
platů. Předáci odborových svazů
Policie ČR, hasičů, kultury a
ochrany přírody, zdravotnictví a so-
ciální péče, školství a státních
orgánů a organizací shodně upo-
zornili na ohrožení fungování veřej-

ných služeb a správy, včetně za-
jištění bezpečnosti a pořádku.
Odborové svazy veřejných služeb a
správy se nebrání úsporám, ale ty
nemohou být paušální a musí vy-
cházet z analýzy situace v resortech. 

Ve čtvrtek 26. srpna se v Praze
konalo zasedání předsednictva
našeho odborového svazu.
Rozhodlo o svolání mimořádného
výboru OS ve dnech 23. – 24. 9.
2010, na kterém bude jednáno o
návrzích novel zákoníku práce a
návrzích na změny v odměňování,
o návrhu státního rozpočtu na rok
2011 s ohledem na dopad do
oblasti veřejné správy a služeb.
Projednána bude příprava VI. sjez-
du OS, který se bude konat 18. –
19. 3. 2011 v Praze. Dále je na
programu zpráva o činnosti, o
hospodaření a majetkové aktivity
OS. 
Předsednictvo největší část jed-
nání věnovalo posledním návrhům

na  změny  v  odměňování,  které
jsou pro odbory naprosto nepři-
jatelné. Přijalo v tomto smyslu sta-
noviska a uložilo předsedkyni OS
koordinovat další postup s ostatní-
mi odborovými svazy s cílem za-
bránit navrhovaným změnám v
odměňování.
Předsednictvo schválilo harmono-
gram rozpočtových prací OS na
rok 2011 a schválilo složení
rozpočtové komise a vzalo na vě-
domí  zařazení  dvou  nových zá-
kladních organizací  a individuál-
ních členů do evidence OS.  Vzalo
na vědomí změnu v zastoupení
sekce výpočetní techniky v PVOS,
kde Miroslava Valentu vystřídal
Petr Šťastný.                          -dě-
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N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne ............ 2010,

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů  na rok 2011 

Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb. (dále jen
„zákon“):§ 1

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2011 
je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2011 zvýšená o 10 % podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto

nařízení.
§ 3

Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 477/2009 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010, se zrušuje. 

§ 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

předseda vlády
místopředseda vlády a ministr vnitra

Příloha č. 1 k nařízení vlády č.      /2010 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2011

Tarifní                        Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxe stupeň Tarifní třída

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
do 3 let 1 12 740 13 820 15 000 16 270 17 660 19 160 20 790 22 550 24 470 26 550 28 800
do 6 let 2 13 220 14 340 15 560 16 880 18 320 19 880 21 570 23 400 25 390 27 540 29 880
do 9 let 3 13 720 14 880 16 150 17 520 19 010 20 620 22 370 24 280 26 340 28 580 31 010
do 12 let 4 14 230 15 440 16 750 18 180 19 720 21 400 23 210 25 190 27 330 29 650 32 170
do 15 let 5 14 770 16 020 17 380 18 860 20 460 22 200 24 090 26 130 28 350 30 760 33 380
do 18 let 6 15 320 16 620 18 030 19 570 21 230 23 030 24 990 27 110 29 420 31 920 34 630
do 21 let 7 15 890 17 250 18 710 20 300 22 030 23 900 25 930 28 130 30 520 33 120 35 930
do 24 let 8 16 490 17 890 19 410 21 060 22 850 24 800 26 900 29 190 31 670 34 360 37 280
do 27 let 9 17 110 18 560 20 140 21 850 23 710 25 730 27 910 30 280 32 860 35 650 38 680
do 30 let 10 17 750 19 260 20 900 22 670 24 600 26 690 28 960 31 420 34 090 36 990 40 130
do 33 let 11 18 420 19 980 21 680 23 530 25 520 27 690 30 050 32 600 35 370 38 380 41 640
nad 33 let 12 19 110 20 730 22 500 24 410 26 480 28 730 31 180 33 830 36 700 39 820 43 200

Příloha č. 2 k nařízení vlády č.      /2010 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2011 zvýšená o 10 % podle § 114 odst. 2 zákona 

Tarifní                      Stupnice zvýšených tarifů o 10 % pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxe stupeň Tarifní třída

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
do 3 let 1 14 020 15 210 16 500 17 900 19 420 21 070 22 860 24 810 26 910 29 200 31 680
do 6 let 2 14 540 15 780 17 120 18 570 20 150 21 860 23 720 25 740 27 920 30 300 32 870
do 9 let 3 15 090 16 370 17 760 19 270 20 910 22 680 24 610 26 700 28 970 31 440 34 110
do 12 let 4 15 650 16 980 18 430 19 990 21 690 23 540 25 540 27 710 30 060 32 620 35 390
do 15 let 5 16 240 17 620 19 120 20 740 22 510 24 420 26 490 28 750 31 190 33 840 36 720
do 18 let 6 16 850 18 280 19 840 21 520 23 350 25 340 27 490 29 830 32 360 35 110 38 090
do 21 let 7 17 480 18 970 20 580 22 330 24 230 26 290 28 520 30 950 33 580 36 430 39 520
do 24 let 8 18 140 19 680 21 350 23 170 25 140 27 270 29 590 32 110 34 840 37 800 41 010
do 27 let 9 18 820 20 420 22 160 24 040 26 080 28 300 30 700 33 310 36 140 39 220 42 550
do 30 let 10 19 530 21 190 22 990 24 940 27 060 29 360 31 860 34 560 37 500 40 690 44 150
do 33 let 11 20 260 21 980 23 850 25 880 28 080 30 460 33 050 35 860 38 910 42 220 45 800
nad 33 let 12 21 020 22 810 24 750 26 850 29 130 31 610 34 290 37 210 40 370 43 800 47 520

Obecná část
Navrhovanou právní úpravou se re-
alizuje zmocnění k vydání nařízení
vlády obsažené v § 115a zákona č.
361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění zákona č. 530/2005 Sb. V
souladu s uvedeným zmocněním
návrh nařízení vlády stanoví stup-
nice základních tarifů pro přísluš-
níky bezpečnostních sborů pro rok
2011.
Vzhledem k tomu, že v návrhu stát-
ního rozpočtu pro rok 2011 se před-

Odůvodnění
pokládá snížení objemu prostředků
na platy vynakládaných ze státního
rozpočtu o 10 %, navrhuje se pro rok
2011 stanovit pro příslušníky bez-
pečnostních sborů stupnice základ-
ních tarifů, které jsou sníženy o 10 %
oproti stupnicím stanoveným v
přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č.
477/2009 Sb., kterým se stanoví stup-
nice základních tarifů pro příslušníky
bezpečnostních sborů na rok 2010.
Přijetím navrhované úpravy spolu s
dalšími opatřeními v oblasti ne-
nárokových složek služebních příj-
mů a kázeňských odměn bude za-
jištěno požadované snížení objemu
prostředků vynaložených na služební

příjmy  příslušníků bezpečnostních
sborů v roce 2011.  
Navrhovaná úprava není v rozporu s
mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána, ani s prá-
vem Evropské unie, neboť se týká
pouze otázek, pro které komunitární
právo nestanoví zvláštní úpravu.
Návrh důsledně stanoví  jednotné
podmínky pro poskytování platu pro
muže i ženy, nemá dopad na životní
prostředí a neovlivňuje podnikatel-
ské prostředí.
Zvláštní část
K § 1 a 2
Návrh nařízení vlády stanoví v přílo-
hách dvě stupnice základních tarifů,

platné pro příslušníky bezpečnost-
ních sborů, z nichž druhá je navýše-
na oproti první stupnici o 10 %.
Okruh příslušníků, jimž náleží pla-
tový tarif podle zvýšené stupnice
základních tarifů, vychází z § 114
odst. 2 zákona.
K § 3
Vzhledem k tomu, že se vydává na
základě zmocnění v § 115a zákona č.
361/2003 Sb. nové nařízení vlády, je
třeba zrušit dosavadní nařízení vlády. 
K § 4
Účinnost nařízení vlády se navrhuje
od 1. ledna 2011, protože stupnice
platových tarifů se stanoví vždy pro
následující kalendářní rok.



Polovina ruského
hrubého domácího
produktu končí po-
dle nezávislého
ruského sdružení
Advokáti pro lidská
práva v kapsách

zkorumpovaných úředníků. Kdyby se
pokusil někdo korupční tok ze dne na
den zastavit, ruský stát se zhroutí, pro-
tože na korupčních penězích je vedle
úředníků závislých mnoho dalších
mechanismů. To je jeden z výsledků
postsovětské reality, kdy stát nedokázal
zaplatit svůj úřednický aparát tak, aby
mohl mít slušnou životní úroveň bez to-
ho, aniž by bral úplatky a kradl.
Nechtěl bych se dožít toho, že to tady
bude jednou vypadat jako v Rusku. Je
dobře, že český úředník a další státní za-
městnanci dnes nemusí brát úplatky ani
krást, aby měli přijatelnou životní
úroveň. Je naprosto správné, že před
několika lety se platy mezi soukromým
sektorem  a  státem vyrovnaly a že v ně-
kterých případech dokáže stát nabídnout
kvalitním lidem platy, za něž jsou ochot-
ni uvažovat o tom, že vstoupí bez dalších
postranních úmyslů do jeho služeb. Tak
je to správně, tak to má totiž být.
Pomsta za vládu úředníků?
Výsledkem tohoto normálního stavu je,
že český stát začal solidně fungovat. Že
na úřadech nemusí občan stát zbytečné
fronty, že jsou úředníci milí, zdvořilí, že
si své práce a výhod z ní plynoucích
váží. O kvalitě českých „úředníků“
svědčí i to, že jejich více než rok fungu-
jící vláda přes naprosto rozložený český
parlament a do krve rozhádanou poli-
tickou scénu udržela tuto zemi v nej-
těžším roce od listopadu 1989 v chodu.
A provedla české občany hlubokou svě-
tovou krizí bez zásadní újmy.
Místo ocenění jako by následovala
„pomsta politiků“, kteří si z českého
úředníka a českého státního zaměst-
nance udělali otloukánka vládních úspor
a potažmo téměř viníka nesnází, v nichž
se ocitnul rozpočet. Když se totiž mluví
o úsporách, tak od ministrů Nečasovy
vlády slyšíme v různých obměnách větu
- musíme ušetřit, ale nebojte, škrtneme
úředníkům.
Možná to až tak drsné nakonec nebude,
ale některé propočty, podle nichž úřední-
ci mohou přijít ne o desetinu, ale pětinu
či  třetinu svých příjmů, vypadají až ne-
smyslně. Navíc s oním zdůvodněním -
nic se neděje, normálních lidí se to ne-
týká, to jsou jen „ti úředníci“.
Nepatřím k lidem, kteří na české úřed-
níky nadávají. Možná jsem měl štěstí,
ale já se na úřadech opravdu většinou
setkal s milými lidmi na svých místech,
kteří hledali řešení problémů, kvůli nimž
jsem přišel. A ne důvody, proč něco ne-
jde.
Čeští  úředníci jsou v průměru jedni z
nejschopnějších Potkal jsem také pár NOS 14/2010                      7
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Motto:  „…a hasiči budou na starých strojích dělat divy“(Radek John) 

USNESENÍ
předsednictva Odborového svazu hasičů,

konaného   24. 8. 2010 v Držkové okres Zlín

Předsednictvo OSH
1. Vyzývá bývalé i současné příslušníky a zaměstnance HZS ČR k
účasti na demonstraci, selže-li vyjednávání o zmírnění vládou
připravovaných škrtů v rozpočtu hasičů. Demonstrovat bychom v
tom případě měli proti:
a)  drastickému  snížení výdajů na provoz HZS ČR. Tyto restrikce
jsou pro Sbor likvidační. Tady už nejde o hasiče, ale o bezpečnost
občanů!!!
b) dalšímu omezování investic do požární ochrany, zejména stroj-
ních. Tyto restrikce se nakonec na nezbytných investicích prodraží.
c) snižování platů těm, kteří zachraňují životy a majetek spolu-
občanů.
2. Vyzývá ostatní odborové svazy, aby se k protestu připojily.
3. Důrazně nadále trvá na NEotevírání zákona o služebním poměru

Žádáme veřejnost, aby náš eventuální  protest  přijala s pocho-
pením, že nám jde v prvé řadě o bezpečnost občanů.

Zdeněk J. Oberreiter
předseda OS hasičů

Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací
Odborový svaz státních orgánů a organizací  se plně ztotožňuje se sta-
novisky  Nezávislého odborového svazu  Policie  ČR a Odborového
svazu hasičů. 
OS státních orgánů a organizací se důvodně obává, že v souvislosti s
navrhovanými finančními restrikcemi v rezortu ministerstva vnitra
dojde ke  snížení  bezpečnosti, ochrany majetku, života a zdraví
občanů a to zásadním způsobem. Upozorňuje, že  k obdobné situaci
ze stejných důvodů dojde také ve vězeňství, kde již dnes je situace na
hraně únosnosti. I zde reálně hrozí riziko snížení vnější i vnitřní
bezpečnosti.  Výrazné finanční restrikce v celní správě mohou ohro-
zit výkon  významných agend důležitých pro stát, podnikatelský sek-
tor a v neposlední řadě také pro občany. Pokud další jednání nebudou
úspěšná  podpoří OS státních orgánů a organizací demonstraci vyhlá-
šenou NOS Policie ČR.  

OS státních orgánů a organizací vyzývá všechny příslušníky
Vězeňské služby ČR a Celní správy, aby podpořili stanovisko
odborového svazu a jeho snahu zabránit otevření zákona č. 361/2003
Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a  upozor-
nit na bezpečnostní a další významná rizika vyplývající s navrho-
vaných finančních restrikci.   

V Praze dne 26. 8. 2010
Odborový svaz státních orgánů a organizací

Výbor NOS PČR
rozhodl na svém mimořádném jednání dne 25. srpna 2010, po
pečlivém uvážení, o uskutečnění demonstrace proti neuváženým
škrtům ve státním rozpočtu na rok 2011 a dalším opatřením, která ve
svém důsledku bezprostředně ohrožují bezpečnost občanů České re-
publiky. Demonstrace se uskuteční 21. září 2010 v Praze.
Odmítáme:
1) jakoukoliv změnu zákona o služebním poměru
2) drastické a neuvážené omezení výdajů na provoz a investice PČR
3) plošné škrty ve služebních příjmech policistů a platech občanských
zaměstnanců, neboť již v roce 2010 došlo k jejich citelnému snižování
4) nekoncepční snižování počtu příslušníků PČR
5) rušení obvodních oddělení v obcích a městech
Vyzýváme policisty, příslušníky ostatních bezpečnostních sborů,
občanské zaměstnance, příslušníky armády, státní zaměstnance, sta-
rosty měst a obcí, a všechny, kterým není lhostejná bezpečnost
občanů České republiky, aby se demonstrace zúčastnili, případně
vyjádřili podporu jiným způsobem. 
Naším hlavním cílem je zachovat akceschopnost policie pro zajištění
práv a svobod občanů. 
Jsme schopni akceptovat promyšlené a smysluplné úspory, ale
nikoliv nekompetentní škrty.

úředníků, kteří byli dokonce workoho-
liky, s báječným zaujetím pro problém,
jejž řešili - například když se dojednáva-
lo odškodnění českých obětí nacismu. A
nedělali to kvůli odměně, ale prostě pro-
to, že jim opravdu šlo o věc. S takovými
lidmi bylo radost mluvit i spolupracovat,
byť mají v kolonce zaměstnání také na-
psáno „státní úředník“.
Měl jsem také skutečnou radost, když se
do státních služeb hlásili mnohem lépe
placení mladí Češi a z Bruselu se vraceli
kvůli českému předsednictví do Prahy. A
byl jsem smutný s nimi, když se celé
české předsednictví zhroutilo, a naštva-
ný, když se pro ně potom nenašlo v
české státní správě téměř žádné slušné
místo.
Samozřejmě bych si vzpomněl i na
opačné příklady úředníků. Ale díky to-
mu, že jsem část z minulých dvaceti let
prožil i jinde než v České republice, mo-
hu konstatovat, že čeští úředníci jsou ve
svém průměru jedni z nejschopnějších,
nejmilejších a nejméně úplatných, jací se
ve střední Evropě vyskytují. A díky
českému nadání i improvizaci jsou často
dokonce lepší než ve světě uctívaná
německá byrokracie a mnohé problémy
řeší pružněji, rychleji a lidštěji.
Dobrý úředník - základ státu Svých po-
dle mého přesvědčení většinou kvalit-
ních a dobrých úředníků a státních za-
městnanců si však tato vláda, tento stát
neváží.
Jinak by na ně nepřenesla tíhu škrtů,
ministři by o nich nemluvili s takovým
despektem a nestavěli se k jejich další-
mu osudu stylem, že čím více jich ode-
jde, tím vlastně lépe. Pracovali byste vy
u firmy, která by se k vám takto chovala?
Já osobně ani minutu.
Dvě desítky let trvalo, než začali do stát-
ní správy přicházet znovu kvalitní lidé a
než povolání „státní úředník“ přestalo
být ostudnou nálepkou a mizerně place-
nou prací. Teď však mají být obětními
beránky, kteří mají za ty ostatní převzít
hlavní tíhu úspor. To je nejen nefér, vi-
níky špatného stavu státních financí jsou
v prvé řadě  politici,  nikoli  úřednický
aparát, ale je to i krátkozraké. Když už se
musí na úřednících šetřit, měl by se jim
stát aspoň omluvit a snažit se jim to ně-
jak kompenzovat, třeba zvýšením za-
městnaneckých jistot.
Protože platí, jaké budeme mít úředníky,
takový budeme mít do velké míry i stát.
Když dopustíme, aby dnešní rozpoč-
tovou mizerii zaplatili za nás všechny
naši úředníci, brzy to pocítíme na vlastní
kůži. Při prvním jednání na úřadě.
Nevím jak vy, ale já bych v Rusku s
ruskými úředníky žít nechtěl. Už jenom
proto,  že úplatky dávat neumím a moc
nerad bych se to na stará kolena učil.

Važme si českých úředníků
LUBOŠ PALATA

Lidové noviny 27. srpna 2010
ÚHEL POHLEDU



Pokračování ze strany 1 

ce osobního příplatku z 50 na 100
% a ze 100 % na 200 %. Navrhuje
se částečně lineární snížení počtu
platových stupňů. (Od 1. do 7.
platové třídy odstupňované a od
8. platové třídy lineární snížení
počtu platových stupňů). Sou-
časně se navrhuje snížení pla-
tových tarifů o 10 % (s výjimkou
pedagogických pracovníků).
Návrh nařízení vlády – varianta II
zveřejňujeme na jiném místě. 
Předložené návrhy představují
zásadní změnu systému odměňo-
vání,  a  to  v obou  variantách,
kterou OS odmítá a požaduje za-
chování stávajícího systému. OS
rovněž nesouhlasí se snížením pla-
tových tarifů o 10 %, poněvadž ne-
souhlasí se snížením objemu
prostředků na platy o 10 % - viz již
zveřejněné Stanovisko OS. Při-
pomínky k předloženým návrhům
změn zákoníku práce a variantám
návrhu nařízení vlády zveřejňu-
jeme na jiném místě. Vyrovnání
připomínek se uskutečnilo 27. 8.
2010.
Upozorňujeme, že navrhované
změny systému odměňování se
týkají všech zaměstnanců veřej-
ných služeb a správy, jejichž
platy jsou hrazeny z veřejných
rozpočtů s výjimkou příslušníků
bezpečnostních sborů.
� Dne 19. 8. 2010 obdržel OS
prostřednictvím ČMKOS k při-
pomínkám také návrh zákona,
kterým se mění zákon č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, (flexi-
bilita v pracovních vztazích) a
návrh zákona, kterým se mění
některé  zákony v souvislosti s
úspornými opatřeními v působ-
nosti Ministerstva práce a sociál-
ních věcí. Připomínkové řízení by-
lo zkráceno na 5 pracovních dní
(do 25. 8. 2010). Stanovisko
ČMKOS k oběma návrhům
zákonů  bude zveřejněno na we-
bové stránce a v příštím čísle NOS.
Vyrovnání připomínek se usku-
tečnilo 27. 8. 2010. Bližší informa-
ce zveřejníme společně se Stano-
viskem ČMKOS.
� Dne 23. 8. 2010 OS obdržel k
připomínkám Návrh nařízení
vlády, kterým se stanoví stupnice
základních tarifů pro přísluš-
níky bezpečnostních sborů na
rok 2011. Pro rok 2011 se
navrhuje  snížení  stupnice   zá-
kladních tarifů o 10 %. Termín
ukončení připomínkového řízení
byl předkladatelem stanoven na
10. 9. 2010. Návrh nařízení vlády

zveřejňujeme na jiném místě.
Stanovisko OS se připravuje. OS
s  předloženým  návrhem   nesou-
hlasí, neboť nesouhlasí se sníže-
ním objemu finančních prostředků
na platy o 10 %. (Viz též dřívější
Stanovisko OS ke snížení objemu
prostředků na platy o 10 % pro za-
městnance veřejných služeb a
správy, jejichž platy jsou hrazeny
ze státního rozpočtu).
� Předsednictvo Výboru odboro-
vého svazu přijalo na svém
zasedání 26. 8. 2010 Stanovisko k
návrhu změny zákoníku práce v
části platy spojené s výzvou
určenou všem zaměstnancům
veřejných služeb a správy, které
zveřejňujeme na jiném místě.
Stanovisko OS bude zasláno všem
ZO OS společně s dalšími materiá-
ly včetně dopisu předsedkyně OS.
Cílem OS je zajistit informovanost
všech zaměstnanců. Jak vyplývá ze
Stanoviska, OS nevyloučil mož-
nost protestní akce, pokud jednání
nebudou úspěšná. V této věci OS
jednal se všemi odborovými svazy
zastupujícími zaměstnance veřej-
ných služeb a správy. Mělo by se
jednat o jednu společnou protestní
akci. Vzhledem k tomu, že NOS
Policie ČR již vyhlásil demon-
straci, jednala předsedkyně OS s
tímto odborovým svazem o spo-
lečném jednotném postupu. V této
souvislosti přijalo předsednictvo
Výboru odborového svazu sa-
mostatné Stanovisko, které
reaguje na zveřejněné Stano-
visko NOS Policie ČR a Usnesení
OS hasičů s tím, že OS předpoklá-
dal konání pouze jedné společné
demonstrace. 
(Poznámka: Na základě vyhodno-
cení jednání s předsedou vlády dne
27. 8. 2010, (viz bod 5 informací),
rozhodl dne 27. 8. 2010 OS, že se k
již vyhlášené demonstraci 21. 9.
2010 připojí, (blíže viz bod 7)).
� Dne 27. 8. 2010 se uskutečnilo
jednání  zástupců  odborových
svazů sdružujících zaměstnance
veřejných služeb a správy s
předsedou vlády ČR a ministrem
práce a sociálních věcí ve věci
navrhované změny zákoníku
práce  (část  6. Hlava III Platy),
která předpokládá změnu systému
odměňování zaměstnanců veřej-
ných služeb a správy. Jednání se za
stranu odborů zúčastnil předseda
ČMKOS J. Zavadil, předsedkyně
OS A.Vondrová, předseda ČMOS
školství F. Dobšík, místopředsed-
kyně OS zdravotnictví a sociální
péče ČR I. Břeňková, předseda
NOS Policie ČR M. Štěpánek. 
Z jednání jednoznačně vyplynulo,

že se jedná o politické zadání, kte-
ré bylo formulováno bez jakýchko-
liv analýz, především bez analýzy
stávajícího systému odměňování.
Odbory zdůvodnily svůj zásadní
nesouhlas s navrhovanou změnou
systému odměňování. Nesouhlasi-
ly mimo jiné rovněž s názorem
předsedy vlády, že změna zákoníku
práce má dopad na státní rozpočet,
a proto musí být novela zákoníku
práce projednána co nejdříve. Na
dotaz ze strany odborů, jaký fiskál-
ní zájem je skryt za navrhovanou
změnou systému odměňování,
nebylo odpovězeno. Lze však
dovodit možnost, že uvolněné fi-
nanční prostředky mohou být v
rámci návrhu státního rozpočtu,
případně rozpočtu jednotlivých or-
ganizací, použity na jiné výdajové
položky než na platy. To ostatně
nepřímo připouští i důvodová sprá-
va k návrhu nařízení vlády, která
výši možných úspor přímo uvádí.
Předseda vlády byl kromě jiného
také upozorněn, že návrh změny
systému odměňování je v rozporu s
mezinárodním právem a právem
Evropské unie. Další jednání s
předsedou vlády se uskuteční 6.
9. 2010.
V závěru jednání předseda NOS
Policie ČR upozornil na situací v
Policii České republiky. Uvedl, že
u příslušníků bezpečnostních sborů
má dojít „jen“ ke snížení tarifních
platů, ale bez změny systému
odměňování. Takováto pro odbory
nepřijatelná změna by znamenala
zásah do zákona o služebním
poměru, který odborové svazy
zásadně odmítají při vědomí
dalších vysokých rizik s tím sou-
visejících. Předsedkyně OS upo-
zornila předsedu vlády na poslední
rozhodnutí ministra vnitra o re-
strukturalizaci všech organizací v
resortu ministerstva vnitra a na
možné negativní důsledky.
Označila situaci za vážnou a to ne-
jen v rezortu ministerstva vnitra a
Policie ČR. Požádala, aby dohod-
nuté jednání předsedů OS SOO,
NOS Policie ČR a OS hasičů s
předsedou vlády proběhlo co nej-
dříve. Žádost byla předsedou vlády
akceptována. Termín jednání nebyl
ještě stanoven.
� Dne 27. 8. 2010 proběhlo také
vyrovnání připomínek k návrhu
změny zákoníku práce (část 6.
Hlava III Platy) a souvisejícího
návrhu nařízení vlády. Naprostá
většina připomínkových míst před-
ložený návrh odmítla a požadovala
zachování současného systému
odměňování. Z jednání vyplynulo,
že se jedná o politické zadání.
� Na základě vyhodnocení situ-
ace, po jednání s předsedou
vlády a ministrem práce a sociál-
ních věcí, a v návaznosti na

Stanovisko OS ze dne 26. 8. 2010,
rozhodl OS státních orgánů a or-
ganizací, že se připojí k demon-
straci dne 21. 9. 2010 vyhlášené
NOS Policie ČR. Po dohodě s
NOS Policie ČR se bude jednat o
společnou protestní demonstraci, k
níž  se připojí také další odborové
svazy sdružující zaměstnance ve-
řejných služeb a správy  (například
OS zdravotnictví a sociální péče
ČR, ČMOS školství, ČMOS civil-
ních zaměstnanců armády), s nimiž
předsedkyně OS v této věci již jed-
nala. Demonstrace se zúčastní také
OS hasičů a vojáci z povolání.
Původně deklarované obsahové za-
měření demonstrace bude roz-
šířeno i na navrhované změny
zákoníku práce v oblasti platů a s
tím související návrh nařízení
vlády. Protestní demonstrace se
uskuteční dne 21. 9. 2010 v Praze.
Místo a hodina konání demon-
strace budou sděleny později. 
Všechny ZO OS obdrží písemně
v nejbližších dnech základní in-
formace týkající se organizačně
technického zabezpečení účasti
na demonstraci. Obecně platí stej-
ný způsob zabezpečení účasti jako
tomu bylo u předchozích demon-
strací. OS žádá všechny ZO OS,
aby zabezpečily informovanost
všech zaměstnanců a jejich účast
na demonstraci. OS žádá všechny
ZO OS i organizace, v níž
odborová organizace nepůsobí, aby
sdělily OS předpokládané počty
účastníků. 
V případě organizací, kde odbory
nepůsobí,  doporučujeme,  aby zá-
stupci zaměstnanců, kteří účast na
demonstraci budou organizovat,
kontaktovali pracovníka Informač-
ního a poradenského centra OS v
příslušném regionu. Přehled IPC
OS včetně všech kontaktů je zve-
řejněn na webové stránce OS –
kontakt.
Odborový svaz státních orgánů a
organizací  a  předsedkyně OS
osobně, považuje situaci za velmi
vážnou. Vyzývá proto všechny
zaměstnance  veřejné  správy  a
služeb včetně příslušníků bez-
pečnostních sborů, které od-
borový svaz zastupuje, k co nej-
větší účasti na demonstraci. Je
nezbytné, abychom veřejně
vyjádřili svůj zásadní nesouhlas s
navrhovanou změnou systému
odměňování, snížením platů a
dalšími finančními restrikcemi,
které ve svých důsledcích pove-
dou k omezení některých základ-
ních funkcí státu!
V Praze dne 29. 8. 2010 

Alena Vondrová 
předsedkyně OS 

Pozn.: Všechna stanoviska a další
informace zveřejněné v měsíci čer-
venci naleznete na webu OS.

Informace předsedkyně


