
� Dne 1. 9. 2010
obdržel odborový
svaz nový návrh
zákona, kterým
se mění zákon č.
264/2006 Sb., zá-
koník práce, ve
znění pozdějších

předpisů a návrh nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových pomě-
rech  zaměstnanců  ve  veřejných
službách a správě, ve znění poz-
dějších předpisů. 
Oproti návrhu, který byl rozeslán do
připomínkového řízení byla minist-
rem práce a sociálních věcí před-
ložena varianta I upravená tak, že
pro všechny zaměstnance ve veřej-
ných službách a správě bude uplat-
něna jediná stupnice platových tari-
fů. Návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 264/2006  Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů
obsahuje dvě další podstatné změny,
které návrh předložený do připo-
mínkového řízení neobsahoval. 
Jedná se o doplnění § 123 odstavce 5
o nové písmeno g), kterým se
navrhuje zmocnit vládu ke stanovení
dalších platových tarifů v jednot-
livých platových třídách a ke sta-
novení podmínek pro určení přísluš-
ného tarifu zaměstnanci. Podle uvá-
žení může vláda zohlednit praxi za-
městnance, jako tomu bylo dosud,
případně stanovit jiná hlediska pro
poskytování diferencovaných pla-
tových tarifů. Jak vyplývá z důvo-
dové zprávy 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 před-
pisů , ministr práce a sociálních věcí
předpokládá, že nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších před-
pisů, se nadále nebude vztahovat na
zaměstnance škol a školských za-
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Případným autorùm  
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Základní odborové organizace
Odborového  svazu  státních
orgánů a organizací dostávají ča-
sopis NOS zdarma. Předplatné je
hrazeno z prostředkù Výboru
Odborového  svazu státních
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21. září 2010 v Praze demonstrujeme proti snížení
platů, změně systému odměňování a nekoncepčním
škrtům, které budou mít dopady na nás všechny!

Věc: Připomínky  OS  státních  orgánů  a organizací  k návrhu nařízení vlády, kterým se
stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011
OS státních orgánů a organizací zásadně
nesouhlasí s předloženým návrhem
nařízení vlády, kterým se stanoví stup-
nice základních tarifů pro příslušníky
bezpečnostních sborů na rok 2011. Trvá
na zachování současné výše základních
tarifů. Tato připomínka je zásadní.
Schválený státní rozpočet na rok 2010
předpokládal pro tento rok zmrazení
platů zaměstnanců veřejných  služeb  a
správy, jejichž platy jsou hrazeny ze stát-
ního rozpočtu. V rozporu se schváleným
státním rozpočtem na rok 2010, v důsled-
ku  vázání 1 % objemu prostředků na
platy a dalších restrikcí dojde již v tomto
roce  k  poklesu  nominálních platů  pří-
slušníků bezpečnostních sborů. OS stát-

ních orgánů a organizací se důvodně
obává, že v souvislosti s navrhovanými
finančními restrikcemi v rezortu minis-
terstva vnitra dojde ke snížení bez-
pečnosti, ochrany majetků, života a zdra-
ví občanů, a to zásadním způsobem. K
obdobné situaci ze stejných důvodů do-
jde také ve vězeňství, kde již dnes je situ-
ace na hraně únosnosti. I zde reálně hrozí
riziko snížení vnější i vnitřní bezpečnos-
ti. Výrazné finanční restrikce v celní
správě mohou  ohrozit  výkon   význam-
ných  agend důležitých pro stát, podnika-
telský sektor, a v neposlední řadě také
pro občany.  
Navrhované snížení základních tarifů o
10 % negativně prohloubí uvedená

bezpečnostní rizika,  rozsah a kvalitu
zajišťovaných   činností  a agend, neboť
s největší pravděpodobností povede k
odchodu zkušených příslušníků bez-
pečnostních sborů. Z povahy služebního
poměru vyplývá, že základní tarif tj.
zaručená   část  služebního  příjmu   pří-
slušníků bezpečnostních sborů by měl
být stabilní, a mohl by, ve výjimečném
případě,  maximálně stagnovat, nikoliv
klesat, jak se navrhuje. Základní tarif by
měl být též dostatečně motivující pro
setrvání ve služebním poměru, což před-
ložený návrh negarantuje. 
V Praze dne 10. 9. 2010

Alena Vondrová 
předsedkyně OS

řízení (pedagogické i nepedagogic-
ké) a územních samosprávných
celků. Pro uvedené zaměstnance bu-
dou stupnice platových tarifů stano-
veny samostatnými nařízeními vlá-
dy v gesci příslušných ministerstev
(Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy a Ministerstva vnitra).
Tento návrh znamená zrušení jed-
notného systému odměňování a
návrat k roztříštěné úpravě
odměňování zaměstnanců veřejných
služeb a správy.
Další podstatná změna se navrhuje v

§ 131, kde se znění stávajícího odst.
1 ruší a nahrazuje se novým zněním.
Tato změna znamená, že osobní pří-
platek  bude moci být přiznán za
cokoliv, neboť dosavadní kritéria se
bez náhrady ruší. Tímto návrhem
dochází k popření  smyslu osobního
příplatku, který bude bezkritériální.
Návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 264/2006  Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů
naleznete na webové stránce OS.
Návrh nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů včetně

předkládací zprávy zveřejňujeme na
jiném místě.
Návrh byl ministrem práce a sociál-
ních věcí 31. 8. 2010 ve večerních
hodinách předán vládě ČR. Vláda
návrh projednávala dne 8. 9. 2010,
jednání přerušila s tím, že návrh de-
finitivně projedná dne 22. 9. 2010. 
K výše uvedeným informacím
dodáváme, že v době od 7. 9. 2010
došlo k dalším změnám. Ministr
školství stanovil, že nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších před-
pisů, se nadále nebude vztahovat
pouze  na pedagogické pracovníky s
tím, že není zřejmé, jak bude kon-
cipován návrh samostatného naříze-
ní vlády. Není vůbec zřejmé, jak
bude koncipován případný návrh
nařízení vlády upravující odměňo-
vání zaměstnanců územních samo-
správných celků. Pro OS je nepři-
jatelné, aby byli rozdílně odměňo-
váni zaměstnanci územních samo-
správných celků a zaměstnanci
vykonávající státní správu v organi-
začních složkách státu. Důvody jsou
uvedeny v zápisu z jednání dne 2. 9.
2010, o kterém informujeme níže.
Dne 9. 9. 2010 oznámil ministr
práce a sociálních věcí, že po do-
hodě s předsedou vlády a ministrem
zdravotnictví  budou také zdravot-
ničtí pracovníci vyčleněni z nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění

VÝZVA OS
Odborový svaz státních orgánů a organizací vyzývá všechny
zaměstnance veřejné správy a služeb včetně příslušníků
bezpečnostních sborů k co největší účasti na demonstraci 21. 9.
2010 v Praze.
Je nezbytné, abychom veřejně vyjádřili svůj zásadní nesouhlas
s navrhovanou změnou systému odměňování, snížením platů a
dalšími finančními restrikcemi, které ve svých důsledcích
povedou k omezení některých základních funkcí státu! 
Je ve vlastním zájmu nás všech, abychom se demonstrace
zúčastnili! 
Využijme možnosti vyjádřit svůj názor!
V Praze dne 12. 9. 2010

Odborový svaz státních orgánů a organizací



Praha + střední Čechy
Eva Sauková
tel.: 224 142 749
mobil: 732 811 583 
email: saukova.eva@cmkos.cz 
jižní Čechy
Pavel Mörtl
tel.: 386 359 264
mobil: 731 609 453 
email: pavel.mortl@volny.cz 
západní Čechy
Daniela Bečvaříková
tel. x: 377 226 046
mobil: 731 609 454 
email:daniela.becvarikova@volny.cz 
severní Čechy
Eva Vovesová 
tel.: 475 209 118
mobil: 731 609 455 
email: eva.vovesova@volny.cz 

východní Čechy
Mgr. Věra Benešová
tel.: 495 523 267
mobil: 604 321 518 
email: benesova.vera@volny.cz 
jižní Morava
Jaroslav Svoboda
tel.: 542 213 188 
mobil: 731 609 457 
email: svobodajaro@volny.cz 
severní Morava
Ludvík Chovanec
tel.: 596 104 187
mobil: 731 609 458 
email: ludvik.chovanec@volny.cz 
střední Morava
Jarmila Kuncová
tel.: 585 751 946
mobil: 604 516 377 
email: jarmila.kuncova@volny.cz

Informace pro účastníky demonstrace 21. 9. 2010 v Praze
Autobusy s demonstranty se budou
shromažďovat na parkovacím prostoru
na Letné, kde je kapacita cca 70 auto-
busů. Z tohoto seřadiště vyjde v 11:45
hodin průvod ulicí Nad Štolou kolem
ministerstva vnitra, za ním odbočí do
Letenských sadů, dojde k metronomu a
potom dolů po schodišti na nábřeží
Edvarda Beneše. Trasa pokračuje
kolem Úřadu vlády a za ním se stáčí
vlevo přes Mánesův most na náměstí
Jana Palacha. Zde začne ve 13:00 hodin
demonstrace, jejíž ukončení se před-
pokládá ve 14:00 hodin. 
Plánujte tedy dopravu tak, aby autobusy
dorazily na Letnou včas. Na seřadišti
musí být všichni účastníci průvodu nej-
později ve 11.30 hodin. Je samozřejmé,
že ne všechny spoje přijedou na Letnou.
Pokud autobusy zůstanou na jiném
záchytném parkovišti nebo pokud zvolí
účastníci jinou formu dopravy (vlak,
auto), potom je zapotřebí přijít na
seřadiště pochodu na Letné nebo se
připojit k průvodu na nábřeží E.
Beneše, případně přijít přímo na
Palachovo náměstí, což by mělo být
krajní řešení. Průvod je součástí
demonstrace, a proto je nanejvýš vhod-
né, aby se průvodu zúčastnilo co nej-
více účastníků demonstrace. 
Na internetové stránce odborového sva-
zu a prostřednictvím zaměstnanců pří-
slušných Informačních a poradenských
center OS průběžně zveřejňejeme a do-
plňujeme informace k dopravě. Za-
městnanci příslušného IPC OS budou
mít informace o místu, času odjezdu a
trase autobusů včetně kontaktních osob.
Na  tyto  zaměstnance je nutné se obra-
cet. Dopravu autobusy a vlakem ko-
ordinujeme  s  ostatními  odborovými
svazy a to prostřednictvím IPC OS. 

Pokud mají zájem o účast také zaměst-
nanci organizací, kde odborová organi-
zace odborového svazu nepůsobí, mají
možnost se rovněž obrátit na pracovní-
ka IPC OS v příslušném regionu, který
jim zajištění dopravy zprostředkuje, a
to buď tak, že je přiřadí k již známé
skupině nebo zajistí autobus s tím, že
náklady na dopravu hradí i v těchto pří-
padech odborový svaz. Odborový svaz
chce tímto umožnit všem zájemcům z
řad zaměstnanců veřejné správy účast
na demonstraci. 
Informace o způsobu úhrady dopravy
autobusy, vlaky a osobními auty obdrží
ZO OS i účastníci z organizací, kde
odborová organizace odborového svazu
nepůsobí, od příslušných zaměstnanců
IPC OS v daném regionu. Kontakt na
zaměstnance IPC OS lze nalézt na we-
bové stránce OS pod “Kontakty.” 
OS státních orgánů a organizací
rozhodl, že náklady na dopravu uhradí
všem účastníkům demonstrace bez
ohledu na to, zda v organizací působí či
nepůsobí odborová organizace. 
Odborový svaz státních orgánů a orga-
nizací žádá všechny ZO OS i zástupce
zaměstnanců, kteří organizují účast na
demonstraci v organizacích, kde
odborová organizace nepůsobí, aby
průběžně sdělovali počty účastníků
příslušnému zaměstnanci IPC OS. A to
i v případě, že nebude požadováno za-
jištění dopravy. Průběžné informace o
počtu účastníků naléhavě potřebujeme
v zájmu organizačně technického za-
jištění demonstrace. 
Účastníci obdrží od organizátorů pří-
padně na seřadišti vlaječky s názvem
odborového svazu.Ti, kteří je již mají
nebo mají kloboučky či píšťalky, si vše
vezmou s sebou. 

Informační a poradenská centra OS:

Uvolnění zaměstnanců na demonstraci
Za účast na této demonstraci zaměstnanci nepřísluší náhrada platu, ani
náhrada cestovních výdajů. 
Uvolnění k účasti na demonstraci lze zajistit trojím způsobem: 
1. Požádat zaměstnavatele podle § 199 zákoníku práce o poskytnutí pra-
covního volna bez náhrady platu. 
2. V případě že je u zaměstnavatele zaveden režim pružné pracovní doby,
lze k účasti na demonstraci využít volitelnou část pracovní doby. Pokud
by účast na demonstraci tuto volitelnou část přesáhla do pevné pracovní
doby, je nutno si se zaměstnavatelem domluvit poskytnutí pracovního vol-
na bez náhrady platu na zameškanou část pevné části pracovní doby. 
3. Požádat o poskytnutí dovolené. 
Pozn. V případech 1. a 2. lze se zaměstnavatelem dohodnout napracování
zameškané pracovní doby, a to buď prostřednictvím odborové organizace
hromadně, nebo individuálně. Zaměstnavateli je nutno předem neúčast v
práci nahlásit podle § 203 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.
V případě potřeby konzultace volejte JUDr. R. Pospíšila-mobilní tele-
fon: 731 609 460 
V Praze dne 3. 9. 2010 

Důležité pokyny k dopravě
Upozorňujeme všechny účastníky demonstrace, kteří použijí k
dopravě autobusy a mikrobusy, že parkovací místa na Letné jsou
již  plně obsazena. Všechny autobusy a mikrobusy musí  parkovat
nejlépe na záchytných parkovištích  buď  u koncových stanic metra
nebo jinde. Na tuto okolnost je zapotřebí  upozornit příslušné do-
pravce!  
Účastníci, kteří se budou dopravovat autobusy, které budou parko-
vat na záchytných parkovišťích na koncových stanicích metra použi-
jí k dopravě na seřadiště pochodu metro a dopraví se s přestupem
či bez přestupu (záleží kde budou nastupovat) do stanice metra
trasy A (směr Dejvická) „Malostranská“, odkud půjdou pěšky k bu-
dově Úřadu vlády na nábřeží Eduarda Beneše a odtud budou pokračo-
vat na seřadiště OS státních orgánů a organizací na Letné. Místo bude
zpřesněno během dvou dnů. 
Veškeré informace o trasách metra, stanicích a přestupech
naleznete na www.dpp.cz stránka metro a tramvaje nebo metro
kde jsou i příslušné plánky. Zde lze nalézt i plánek záchytných
parkovišť P+R. 
Účastníci, kteří se budou dopravovat vlakem na Hlavní nádraží v
Praze mohou použít k dopravě na seřadiště průvodu na Letné buď
přímo metro trasy C z Hlavního nádraží do stanice metra
„Muzeum“, kde přestoupí na metro trasa A (směr Dejvická) a do-
jedou do stanice „Malostranská.“ Odtud budou pokračovat pěšky k
Úřadu vlády a dále po nábřeží na seřadiště na Letné.  
Účastníci mohou také použít tramvaj č. 26, která jede od hlavního
nádraží přes stanici Masarykovo nádraží do stanice Letenské náměstí
nebo do stanice Sparta (to je přímo na Letnou, kde je seřadiště
pochodu demonstrace). 
Účastníci, kteří přijedou na Masarykovo nádraží mohou použít k
dopravě tramvaj č. 26, z které vystoupí na stanici Letenské náměstí
nebo Sparta a dojdou na seřadiště na Letné pěšky. Mohou použít také
metro trasa B stanice „nám. Republiky“ vstup do metra přímo u
nádraží dojedou do stanice „Můstek“ a přestoupí na metro trasa
A (směr Dejvická) a dojedou do stanice metra „Malostranská“,
kde vystoupí a budou pokračovat na nábřeží Eduarda Beneše k Úřadu
vlády a dále na seřadiště na Letnou. 
Účastníci, kteří zvolí dopravu auty či jinak naleznou informace o do-
pravních spojeních pražské hromadné veřejné dopravy (metro, tram-
vaje autobusy, pražská integrovaná doprava (PID) na www.dpp.cz 
Další informace budou zveřejněny během dvou dnů. Budou se
týkat přesného místa seřadiště OS státních orgánů a organizací
na Letné a dalších s tím souvisejících informací. 
V Praze dne 10. 9. 2010 

OS státních orgánů a organizací
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Rozdíly ve stupnici platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 2 (všichni zaměstnanci, kteří mají  ZP stanoven větší rozsah povinností a omezení výkonu činností)

(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 580 390 180 -40 -310 -570 -870 -1 180 -1 450 -1 690 -1 920 -2 050 -2 130 -2 140 -2 030 -1 880

2 do 2 let 300 80 -150 -410 -710 -1 000 -1 330 -1 670 -1 980 -2 270 -2 550 -2 730 -2 880 -2 940 -2 910 -2 830

3 do 4 let 20 -240 -490 -780 -1 110 -1 430 -1 800 -2 190 -2 540 -2 880 -3 220 -3 450 -3 650 -3 780 -3 820 -3 810

4 do 6 let -280 -570 -860 -1 160 -1 530 -1 890 -2 300 -2 730 -3 120 -3 510 -3 900 -4 180 -4 450 -4 650 -4 760 -4 840

5 do 9 let -610 -910 -1 230 -1 570 -1 970 -2 360 -2 810 -3 290 -3 720 -4 160 -4 600 -4 950 -5 280 -5 550 -5 730 -5 890

6 do 12 let -940 -1 260 -1 610 -1 980 -2 420 -2 850 -3 340 -3 870 -4 340 -4 830 -5 340 -5 740 -6 140 -6 480 -6 750 -6 990

7 do 15 let -1 280 -1 640 -2 010 -2 420 -2 890 -3 360 -3 880 -4 470 -5 000 -5 540 -6 100 -6 570 -7 030 -7 460 -7 800 -8 130

8 do 19 let -1 630 -2 020 -2 430 -2 860 -3 380 -3 880 -4 450 -5 090 -5 670 -6 260 -6 890 -7 430 -7 960 -8 460 -8 900 -9 310

9 do 23 let -1 990 -2 410 -2 860 -3 330 -3 880 -4 430 -5 040 -5 730 -6 360 -7 020 -7 710 -8 320 -8 920 -9 510 -10 040 -10 540

10 do 27 let -2 380 -2 830 -3 310 -3 810 -4 410 -5 000 -5 650 -6 400 -7 090 -7 800 -8 560 -9 240 -9 920 -10 590 -11 220 -11 810

11 do 32 let -2 770 -3 250 -3 770 -4 310 -4 960 -5 590 -6 300 -7 100 -7 840 -8 620 -9 440 -10 190 -10 960 -11 720 -12 440 -13 140

12 nad 32 let -3 180 -3 700 -4 250 -4 830 -5 530 -6 200 -6 960 -7 820 -8 620 -9 470 -10 360 -11 190 -12 040 -12 890 -13 700 -14 510

Rozdíly ve stupnici platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 3 ( zdravotnický personál včetně lékařů)

(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 320 100 -130 -380 -670 -960 -1 300 -1 640 -1 950 -2 230 -2 510 -2 690 -2 820 -2 890 -2 850 -2 770

2 do 2 let 30 -220 -470 -760 -1 090 -1 410 -1 770 -2 150 -2 500 -2 830 -3 160 -3 390 -3 600 -3 720 -3 760 -3 750

3 do 4 let -260 -550 -820 -1 140 -1 500 -1 850 -2 260 -2 690 -3 080 -3 470 -3 860 -4 140 -4 400 -4 590 -4 700 -4 760

4 do 6 let -570 -890 -1 210 -1 540 -1 940 -2 330 -2 780 -3 250 -3 680 -4 120 -4 560 -4 890 -5 220 -5 490 -5 670 -5 830

5 do 9 let -920 -1 240 -1 590 -1 960 -2 390 -2 820 -3 310 -3 830 -4 300 -4 790 -5 290 -5 690 -6 080 -6 420 -6 680 -6 920

6 do 12 let -1 260 -1 600 -1 980 -2 380 -2 860 -3 320 -3 850 -4 430 -4 940 -5 480 -6 050 -6 510 -6 970 -7 380 -7 730 -8 050

7 do 15 let -1 610 -2 000 -2 400 -2 840 -3 340 -3 850 -4 410 -5 050 -5 630 -6 220 -6 840 -7 370 -7 900 -8 400 -8 820 -9 230

8 do 19 let -1 970 -2 390 -2 830 -3 290 -3 850 -4 390 -5 000 -5 690 -6 320 -6 960 -7 660 -8 260 -8 860 -9 430 -9 960 -10 460

9 do 23 let -2 340 -2 790 -3 280 -3 780 -4 370 -4 960 -5 610 -6 350 -7 030 -7 750 -8 500 -9 180 -9 850 -10 520 -11 140 -11 730

10 do 27 let -2 750 -3 230 -3 740 -4 280 -4 920 -5 550 -6 240 -7 050 -7 790 -8 560 -9 380 -10 130 -10 890 -11 640 -12 360 -13 040

11 do 32 let -3 150 -3 660 -4 220 -4 800 -5 490 -6 160 -6 920 -7 770 -8 570 -9 410 -10 290 -11 120 -11 960 -12 810 -13 620 -14 420

12 nad 32 let -3 580 -4 130 -4 720 -5 330 -6 080 -6 790 -7 600 -8 520 -9 370 -10 290 -11 250 -12 150 -13 080 -14 020 -14 920 -15 840

Rozdíly v platových tarifech v současnosti a v předloženém návrhu s účinností od 1. ledna 2011
Rozdíly ve stupnici 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 1 450 1 330 1 200 1 070 900 730 540 360 220 110 50 80 180 370 680 1 070

2 do 2 let 1 210 1 070 910 750 560 360 140 -70 -260 -400 -510 -530 -480 -350 -90 240

3 do 4 let 950 790 610 420 190 -20 -280 -530 -750 -940 -1 090 -1 160 -1 170 -1 080 -900 -630

4 do 6 let 680 500 290 80 -180 -430 -720 -1 000 -1 270 -1 500 -1 690 -1 810 -1 870 -1 850 -1 730 -1 530

5 do 9 let 400 200 -40 -270 -560 -840 -1 170 -1 490 -1 800 -2 080 -2 310 -2 480 -2 610 -2 640 -2 590 -2 470

6 do 12 let 110 -110 -380 -650 -960 -1 280 -1 640 -2 000 -2 350 -2 680 -2 970 -3 190 -3 370 -3 470 -3 490 -3 440

7 do 15 let -190 -450 -730 -1 030 -1 380 -1 720 -2 130 -2 520 -2 920 -3 300 -3 640 -3 910 -4 160 -4 330 -4 420 -4 440

8 do 19 let -500 -790 -1 090 -1 420 -1 810 -2 190 -2 630 -3 070 -3 510 -3 940 -4 330 -4 670 -4 980 -5 220 -5 380 -5 490

9 do 23 let -820 -1 140 -1 480 -1 840 -2 260 -2 670 -3 160 -3 640 -4 130 -4 620 -5 060 -5 450 -5 830 -6 140 -6 390 -6 570

10 do 27 let -1 150 -1 500 -1 870 -2 260 -2 720 -3 170 -3 710 -4 230 -4 770 -5 310 -5 810 -6 270 -6 710 -7 090 -7 420 -7 700

11 do 32 let -1 510 -1 880 -2 280 -2 700 -3 200 -3 690 -4 280 -4 840 -5 430 -6 030 -6 590 -7 120 -7 620 -8 090 -8 500 -8 870

12 nad 32 let -1 870 -2 280 -2 710 -3 160 -3 700 -4 220 -4 870 -5 470 -6 120 -6 780 -7 400 -8 000 -8 570 -9 120 -9 620 -10 080
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Vláda nařizuje podle § 123 odst. 5 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce:

Čl. I
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných 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:
V § 1 se za slova “podle §109 odst. 3” vkládají slova “písm. a), c), d) a f)”. 
V § 1 se písmeno c) zrušuje. 
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).
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 ta-
lentu nebo na fyzické zdatnosti a pro zaměstnance, kteří vykonávají
jednoduché obslužné nebo rutinní práce,”.
§ 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: 

“§ 3
Zařazení zaměstnance do platové třídy

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do
platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací 2) (dále jen "ka-
talog prací") zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na za-
městnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí
zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací
zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a
namáhavosti.
(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1,
pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání.
(3) Zaměstnavatel může výjimečně zařadit zaměstnance do platové třídy, pro
kterou nesplňuje potřebné vzdělání, je-li důvodem pro toto zařazení zvláštní
povaha vykonávané práce podle § 123 odst. 5 písm. e) zákoníku práce nebo o
zaměstnance zařazeného do 1. až 5. platové třídy.
(4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který
dosáhl potřebného vzdělání, a nejsou-li dány podmínky pro výjimečné za-
řazení zaměstnance podle odstavce 3, může zaměstnavatel zaměstnance
výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, a
to až na dobu 4 roků. Na dobu delší může být zaměstnanec nesplňující potřeb-
né vzdělání zařazen do platové třídy pouze tehdy, pokud po dobu výjimečného
zařazení prokázal schopnost k výkonu požadované práce.”.
§ 4 se zrušuje. 
§ 5 včetně nadpisu zní: 

“§ 5
Platový tarif

Zaměstnanci přísluší platový tarif pro platovou třídu, do které je zařazen podle
stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.”.
§ 6 se zrušuje. 
V § 8 odst. 1 se číslo “4” nahrazuje číslem “2”. 
§ 9 se zrušuje. 
Příloha č. 1 zní: 

“Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd 
(v Kč měsíčně)

Platový tarif činí v platové třídě

přímém osobním styku s
3.1. občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení ži-
vota, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popří-
padě vývoje nezletilých dětí,
2.2. uchazeči o zaměstnání při zprostředkování práce,
2.3. občany při výkonu posudkové služby.
3. Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mi-
mo sídlo zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací
vykonávaných u právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je
zaměstnavatel, nebo které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí,
spočívající
3.1. v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti,
3.2. v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby,
3.3. v získávání statistických údajů o výši a struktuře platů a výdajů, zaměst-
nání, -sociální úrovni a životních podmínkách přímo u občanů v rámci státní
statistické služby.
4. Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s
ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a
zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
5. Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování
map.
6. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kte-
rým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a
bezpečností   státu  nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních
sborech,  pokud  se  podílejí na plnění těchto úkolů, jde-li o práce spočívající
v  trvalé průběžné přípravě  na  plnění úkolů  spojených  s  přechodem  státu
z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení.
II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným
možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
1. Přímá pedagogická činnost, diagnostická činnost nebo sociální práce s oso-
bami se speciálními vzdělávacími potřebami. v zařízeních sociálních služeb
pro osoby mentálně nebo tělesně postižené.
2. Soustavné poskytování zdravotní péče na
2.1. operačních sálech,
2.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příj-
mu,
2.3. jednotkách intenzivní péče,
2.4. onkologických odděleních.
3. Soustavné  poskytování  přímé  zdravotní  nebo obslužné péče osobám ve
zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb
3.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,
3.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko
nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných
ošetřovatelských odděleních pro ošetřování dementních osob,
3.3. tělesně nebo mentálně postiženým.
4. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku se zadrženými, obviněnými,
obžalovanými nebo odsouzenými osobami.
5. Práce  spočívající  v  plnění  zvláštních  úkolů  pro  přípravu a zajišťování
obrany a bezpečnosti státu, vykonávané zaměstnanci státu v ústředních
správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly
spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách

a bezpečnostních sborech.
6. Vyřizování  žádostí  o povolení k
trvalému pobytu nebo o poskytnutí
mezinárodní ochrany spojené s pří-

mým každodenním osobním stykem s cizinci.
7. Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo stát-
ního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním
provozu.
III. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se
zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví
1. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravot-
nické záchranné služby.
2. Práce vykonávané zaměstnanci v báňských úřadech
2.1. spočívající v dozoru nad hornickou činností a činností prováděnou hor-
nickým způsobem,
2.2. spojené s manipulací s výbušninami.
3. Geodetické práce spojené s tvorbou map, vykonávané převážně v podzemí.

Návrh (pouze informativní)
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

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

8 000 8 440 8 910 9 420 9 960 10 560 11 200 11 930 12 770 13 730 14 830 16 100 17 550 19 220 21 150 23 270

Přílohy č. 2 až 4 se zrušují. 
Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která zní: 
“Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek
I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným
možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
1. Práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo
nepřetržitém provozním režimu.
2. Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě
rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném
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4. Výkon prací spočívajících výhradně v provádění úkonů v rámci výkonu
rozhodnutí soudu.
5. Práce spojené s ochranou života a zdraví občanů a majetku před požáry,
provádění požárních zásahů a poskytování pomoci při živelních pohromách a
jiných mimořádných událostech.
6. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních
sborech, jestliže
6.1. spočívají v manipulaci s výbušninami,
6.2. jsou trvale vykonávané v podzemí,
6.3. jsou vykonávané pozemním leteckým personálem.
7. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřej-
ných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným
závažným rizikům
7.1. spočívající v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení v pů-
sobnosti územního finančního orgánu nebo celního orgánu,
8.2. vykonávané zaměstnanci státu v územním finančním orgánu nebo v cel-
ním orgánu, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací,
zajišťovací a exekuční činnosti.
9. Údržba (běžná, souvislá, zimní) a opravy pozemních komunikací při
nepřerušeném silničním provozu.
IV. skupina - Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým
rizikem ohrožení života nebo zdraví
1. Práce vykonávané zaměstnanci státu v báňském úřadu na pracovištích v
podzemí v podmínkách vyžadujících použití izolačních dýchacích přístrojů
1.1. při dozoru,
1.2. při záchranných a havarijních pracích.
2. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřej-
ných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným
závažným rizikům
2.1. vykonávané zaměstnanci státu ve finančně analytickém útvaru
Ministerstva financí, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vy-
hledávací, zajišťovací a exekuční činnosti nebo směřující proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti,
2.2. vykonávané zaměstnanci státu v Národním bezpečnostním úřadu při
plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu.
3. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních
sborech, spočívající v
3.1. řízení letového provozu,
3.2. činnosti  potápěče,  výsadkáře,  instruktora  speciální tělesné přípravy
nebo vojenského záchranáře,
3.3. zabezpečování  výkonu  vazby,  výkonu trestu odnětí svobody a výkonu
zabezpečovací detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů za-
bezpečovací  detence,  a  ve  zdravotní  péči o obviněné a odsouzené osoby a
o osoby ve výkonu zabezpečovací detence.
V. skupina - Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví
1. Práce výkonného letce
2. Práce soustavně vykonávané zaměstnanci státu v Ministerstvu zahraničních
věcí v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jiný-
mi riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému zá-
važnému ohrožení.”.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

II
Předkládací zpráva

Mimo Plán legislativních prací vlády na druhé pololetí roku 2010 předkládá
ministr práce a sociálních věcí návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh  vychází  z Programového prohlášení vlády České republiky ze dne 4.
srpna  2010,  podle kterého se v roce 2011 sníží objem prostředků na platy a
ostatní  platby  za  provedenou  práci  o 10 % pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě, vojáky z povolání a příslušníky bezpečnostních sborů, jako
jedno z restriktivních opatření pro snížení výdajové stránky státního rozpočtu
na rok 2011. 
Na základě výsledků  jednání ekonomických ministrů byly do
připomínkového řízení rozeslány dvě varianty řešení. Obě varianty předpo-
kládaly změnu konstrukce stupnic platových tarifů (§ 123 odst. 5 zákoníku
práce). Varianta I. spočívala ve zrušení platových stupňů v jednotlivých pla-
tových třídách, ve změně základny pro výpočet osobního příplatku a jeho
horní hranice a ve změnách dalších souvisejících ustanovení zákoníku práce.
Ve variantě II. se navrhovalo zrušit stanovené minimální rozpětí platových
tarifů mezi nejnižším a nejvyšším platovým stupněm v platové třídě a způsob

navyšování platových tarifů v platových stupních, s tím, že nadále budou pla-
tové tarify v jednotlivých platových stupních stanoveny nařízením vlády.
Stejně jako ve variantě I. se navrhovala změna základny pro výpočet osobního
příplatku a jeho horní hranice.
Ministr práce a sociálních věcí se rozhodl předložit vládě k projednání
variantu I., s tím, že se předpokládá, že nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, se nadále nebude vztahovat na zaměstnance škol a škol-
ských zařízení (pedagogické i nepedagogické) a územních samosprávných
celků. Pro uvedené zaměstnance budou stupnice platových tarifů stanoveny
samostatnými nařízeními vlády v gesci příslušných ministerstev (Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra).
Oproti návrhu, který byl rozeslán do připomínkového řízení, se do vlády před-
kládá varianta I upravená tak, že pro všechny zaměstnance ve veřejných služ-
bách a správě (s výjimkou zaměstnanců škol, školských zařízení a územních
samosprávných celků) bude uplatněna jediná stupnice platových tarifů. Vláda
se zmocňuje ke stanovení dalších platových tarifů v jednotlivých platových
třídách a podmínek pro jejich určení.
Účinnost předkládané novely se navrhuje od 1. ledna 2011, tak aby navrho-
vané změny korespondovaly s uplatněním veřejných rozpočtů pro uvedený
rok.
Průběh připomínkového řízení a jeho výsledky (týkající se předložené
varianty):
Materiál byl rozeslán dopisem ministra práce a sociálních věcí dne 19. srpna
2010  do  připomínkového  řízení,  s  termínem pro zaslání stanovisek do 25.
srpna 2010. Vzhledem ke krátkému termínu pro předložení do vlády, proběh-
lo  pouze  zkrácené  meziresortní  připomínkové  řízení. Vzhledem  k  jedno-
značnému zadání věcné změny požádal ministr práce a sociálních věcí minis-
tra vnitra o výjimku z povinnosti zpracovat Závěrečnou zprávu z hodnocení
dopadů regulace (RIA).
Materiál byl rozeslán celkem na 71 připomínkových míst. Do 26. srpna 2010
1300 hodin reagovalo celkem 58 oslovených připomínkových míst. Nad rámec
oslovených zaslala svá stanoviska další tři místa. Celkem bylo k předkládané-
mu návrhu zákona sděleno 100 připomínek, z toho 70 zásadních. Bez
připomínek reagovala celkem 4 místa a připomínky nezaslalo 13 při-
pomínkových míst. 
Zásadní nesouhlas s navrženými změnami sdělily všechny kraje (s výjim-
kou hlavního města Prahy). Odmítají návrh jako celek a požadují zachování
stávajícího systému platových tarifů, s tím že navrhují snížení prostředků na
platy realizovat buď pouhým zmrazením platů (Středočeský kraj) nebo
lineárním snížením platových tarifů o 10% (např. Liberecký kraj, Zlínský kraj,
Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Plzeňský kraj).
Hlavní město Praha ve stanoveném termínu připomínky nezaslalo.
Zásadně odmítavé stanovisko zaujímají i Úřad vlády, Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo kultury, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo spravedlnosti, zmoc-
něnec vlády pro lidská práva, Český statistický úřad, Energetický regulační
úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Kancelář Senátu, Národní
bezpečnostní úřad, Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace
samostatných odborů a Unie zaměstnavatelských svazů.
Úřad vlády (odbor kompatibility) upozorňuje na problematickou slučitelnost
návrhu s právem EU a zajištění principu rovnosti.
Návrh akceptuje Ministerstvo financí, Ministerstvo zahraničních věcí a
Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Zachování současného stavu nebo jiné řešení navrhuje Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo pro místní
rozvoj, Nejvyšší kontrolní úřad, ČÚZK, Kancelář Senátu, Úřad vlády, Národní
bezpečnostní úřad, BIS, Český telekomunikační úřad, Český báňský úřad,
Úřad pro zahraniční styky a informace, Svaz měst a obcí a Unie zaměstnava-
telských svazů.
Další nejčastější připomínky
Řada připomínkových míst kritizovala nekoncepčnost návrhu, délku
připomínkového řízení, absenci RIA a finančních dopadů takto zásadní změny
způsobu odměňování, neprojednání se sociálními partnery a nedostatek před-
chozího projednání s dotčenými subjekty.
Přehled všech uplatněných připomínek a způsob jejich vypořádání je uve-
den v příloze VI. 
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MINISTERSTVO PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Zápis 
z Pracovní jednání zástupců

MPSV a odborových organizací
ve věci odměňování v rozpočtové

sféře po 1. lednu 2011

Jednání bylo svoláno z důvodu
diskuse k předloženému návrhu
zákona, kterým se mění zákon č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, k
návrhům nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
nařízení vlády č. 565/2006 Sb. a
nařízení vlády č. 566/2006 Sb.

Datum konání: 2. září 2010
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Objasnění předložených návrhů
novely zákoníku práce a příslušných
nařízení vlády  
2. Diskuse

K bodu č. 1 programu:
Jednání zahájil náměstek ministra
pro legislativu JUDr. Petr Šimer-
ka shrnutím současného stavu a
možné další predikce vývoje před-
ložených materiálů na jednání vlády,
které se zabývají platovou prob-
lematikou, tj. platové poměry ústav-
ních činitelů, vojáků z povolání,
duchovních církví a náboženských
společností a zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě. Cílem před-
loženého  návrhu je dosažení
souladu v odměňování podle
Koaliční smlouvy a Programového
prohlášení vlády České republiky.
Informoval účastníky jednání, že
meziresortní připomínkové řízení k
návrhu  nařízení  vlády,  kterým  se
stanoví stupnice základních tarifů
pro příslušníky bezpečnostních sbo-
rů na rok 2011, končí 7. září 2010. 
Po vypořádání připomínkového
řízení k předloženým návrhům (27.
srpna 2010)  byla přijata zásadní
připomínka Ministerstva obrany na
snížení stupnic platových tarifů pro
vojáky z povolání rovnoměrně o 10
%, nikoliv podle předložených
návrhů v připomínkovém řízení. Na
základě rozhodnutí ministra práce a
sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra
Drábka byla na jednání vlády před-
ložena nová varianta pro odmě-
ňování  zaměstnanců  ve veřejných
službách a správě, která je odlišná
od variant v připomínkovém řízení.
Cílem tohoto nového systému
odměňování je zvýšení možnosti
ocenit zaměstnance podle sku-
tečného výkonu a kvality práce.
Hlavní  změnou nového systému je
snížení počtu stupnic platových tari-
fů ze tří na jednu s tím, že u této
nové stupnice došlo ke zrušení pla-
tových stupňů, přičemž žádný pla-
tový tarif není pod úrovní minimální

nebo zaručené mzdy. V předloženém
materiálu  je též navrženo zvýšení
hranice pro poskytnutí osobního pří-
platku z 50 % na 100 % (bezkritériál-
ně) a u vynikajících, všeobecně
uznávaných odborníků ze 100 % na
200 %. 
Upozornil, že velice pravděpodobně
bude pro odměňování pedagogic-
kých a nepedagogických pracovníků
vytvořen vlastní platový systém.
Tento postup je možné předpokládat
i u zdravotnických pracovníků a též
u zaměstnanců územních samo-
správných celků. Dnešní jednání po-
važoval za předběžné pracovní jed-
nání s odborovými svazy, které před-
chází jednání s předsedou vlády
RNDr. Petrem Nečasem dne 6. září
2010. 

K bodu č. 2 programu:
Předsedkyně Odborového svazu
státních orgánů a organizací paní
Alena  Vondrová zásadně   nesou-
hlasila s předloženým návrhem od-
měňování pro zaměstnance ve veřej-
ných službách a správě a konstato-
vala, že se sníženým objemem
prostředků na platy o 10 % v roce
2011 je možné se vyrovnat v rámci
stávajícího systému. Na zachování
stávajícího systému odměňování
trvá. Upozornila, že v České repub-
lice existuje sloučený model státní
správy. Je nepřijatelné a věcně chyb-
né, aby zaměstnanci územních samo-
správných celků a zaměstnanci státu
vykonávající státní správu byli
odměňováni odlišným způsobem.
Zásadním způsobem by byl porušen
princip rovného přístupu, což je v
rozporu s právem EU a s právním řá-
dem ČR. Předložená varianta kolidu-
je s mezinárodním právem, zejména
pak popírá čl. 7 písm. c) Mezinárod-
ního paktu o hospodářských, sociál-
ních a kulturních právech, který
zaručuje všem zaměstnancům právo
dosáhnout v zaměstnání povýšení na
odpovídající vyšší stupeň, přičemž
nebudou uplatňována jiná kritéria,
než délka zaměstnání a schopnosti
zaměstnance.
Osobní příplatek, který sloužil k di-
ferenciaci v odměňování zaměst-
nanců již tento smysl podle přelo-
ženého návrhu ztratil. Upozornila, že
odměňování v některých oborech
bude vnitřně rozdílně, například
civilní zaměstnanec a příslušník
Vězeňské služby České republiky,
což je nepřijatelné. Konstatovala, že
návrh vytváří  podmínky pro různé
formy diskriminaci zaměstnanců,
pro nežádoucí politizaci   státní sprá-
vy a ztrátu autority  veřejné správy
jako veřejné moci. Vytváří rovněž
podmínky pro vznik korupčního
prostředí přičemž za korupci je nutné
pokládat také klientelismus. Dů-
sledkem předloženého   návrhu  bude
odchod zaměstnanců ze státní správy
a významná destabilizace  veřejné
správy.     
Předsedkyně Českomoravského
odborového svazu civilních za-
městnanců armády (ČMOSA)

paní Ing. Jitka Šebková vyjádřila
zásadní nesouhlas s předloženým
návrhem. Upozornila, že v resortu
MO jsou dvě skupiny zaměstnanců a
tento návrh zakládá nerovnost mezi
zaměstnanci a připojila se k návrhu
paní Aleny Vondrové. Zdůraznila, že
dojde k vnitřnímu nesouladu v
odměňování, například voják z po-
volání a státní zaměstnanec.
Podporuje variantu se sníženým ob-
jemem prostředků na platy o 10% v
rámci současného systému odmě-
ňování, jako je návrh odměňování
pro vojáky z povolání. Zástupce
ČMOSA Jan Košta upozornil dále na
skutečnost, že v žádné zemi
Evropské unie není dána zaměstna-
vateli taková možnost rozhodovat o
výši platu svých podřízených jako v
České republice. Předložený návrh
znamená návrat před rok 1989. 
Místopředsedkyně   Odborového
svazu zdravotnictví a sociální péče
paní Ing. Ivana Břeňková zásadně
nesouhlasila s předloženým návr-
hem. Při tak zásadní změně systému
odměňování nejsou odborům k dis-
pozici žádné resortní finanční ana-
lýzy, které by dokazovaly, že uve-
dené změny jsou nezbytné. Upo-
zornila, že závěrem jednání s předse-
dou vlády RNDr. Petrem Nečasem
(27. srpna 2010) byla dohoda na
setkání a jednání odborníků odborů a
MPSV k dalším variantám, které mě-
ly být předloženy na jednání. Na
tomto jednání žádné varianty řešení
nebyly předloženy. Jedná se o
naprostou absenci sociálního dia-
logu, když dvě ze tří stran (odborové
svazy a zaměstnavatelé) s před-
loženými návrhy nesouhlasily. 
Paní Alena Vondrová konstatovala,
že bylo rozhodnuto bez analýz
dopadu snížení objemu prostředků
na platy  a bez analýzy stávajícího
systému odměňování. Takový pří-
stup pokládá za věcně nepřijatelný.
Znovu zdůraznila, že návrh je v roz-
poru s právem EU. Upozornila a tím
doplnila své předchozí vystoupení,
že návrh nebere v úvahu existenci
zaměstnanců, kteří mají podle § 303
zákoníku práce a dalšími právními
předpisy stanoveny zvýšené povin-
nosti a další omezení například
výdělečné činnosti. Není věcně při-
jatelné, aby těmto zaměstnancům
nebyl vyšší rozsah povinností a další
omezení kompenzován zvýšeným
platovým tarifem jako je tomu   nyní.
Návrh je vůči této skupině zaměst-
nanců jednoznačně diskriminační,
neboť se evidentně jedná o nerovný
přístup, což je v rozporu s právním
řádem ČR i EU. Odborový svaz
takový přístup zásadně odmítá.  
Předseda Odborového svazu pra-
covníků dopravy, silničního ho-
spodářství a autoopravárenství
Čech a Moravy pan Jan Rejský
vyjádřil zásadní nesouhlas s před-
loženým návrhem. V důsledku reali-
zace  tohoto  návrhu  hrozí  odchod
kvalifikovaných zaměstnanců, což
povede ke zhoršení bezpečnosti na
silnicích hlavně v zimních měsících.

Upozornil, že návrh je předkládán v
podobě minimálních platových tarifů
a není možné o jejich výši dále
kolektivně vyjednávat, což je dis-
kriminační proti možnostem v pod-
nikatelské sféře. 
Místopředsedkyně Českomorav-
ského odborového svazu pracov-
níků školství paní Markéta Von-
dráčková konstatovala, že sice po-
dle návrhu pedagogičtí i nepeda-
gogičtí pracovníci by měli být
odměňováni podle vlastního pla-
tového systému, ale jeho podoba
není známa. Tudíž se k tomu
nemůžeme objektivně vyjádřit. U
pedagogických pracovníků minister-
stvo pro rok 2011 zaručuje, že jejich
platy neklesnou, ovšem u nepeda-
gogických pracovníků tato záruka
neplatí. U zaměstnanců ve veřejných
službách a správě (bez pedagogů) se
jedná o přípravu odměňování na
následující roky, nikoliv jenom na
rok 2011. U nás to vyvolává obavu,
že navržený systém je otevření pros-
toru pro další krácení mzdových
prostředků v následujících letech.
Trváme na tom, aby byly předloženy
analýzy  dopadů  krácení objemu
mzdových prostředků na platy jed-
notlivých rezortů.  Krácení objemu
mzdových prostředků o 10 % nutně
neznamená krácení tarifů o 10 %.
Bez těchto analýz se jeví jednání
nekorektní.  
Zástupce Odborového svazu pra-
covníků knihoven pan Vladimír
Petříček upozornil, že podle stano-
viska odboru kompatibility Úřadu
vlády musejí členské státy Evropské
unie dodržovat obecné principy prá-
va EU, které jsou porušeny.
Konkrétně se jedná zejména o zákaz
diskriminace v odměňování mezi
muži a ženami (čl. 157 SFEU, ex-čl.
141 SES a směrnice 2006/54/ES) a
dále zákaz diskriminace v
odměňování na základě jiných
diskriminačních důvodů,  tj. rasy a
etnického původu, náboženského
vyznání nebo přesvědčení, zdravot-
ního postižení, věku nebo sexuální
orientace  (problematika  upravená
směrnicemi 2000/43/ES a
2000/78/ES). Vedle uvedeného taxa-
tivního výčtu diskriminačních
důvodů je nutno podotknout, že
judikatura ESD uznává i obecný
zákaz diskriminace. 
Dále konstatoval, že smyslem před-
ložených návrhů je rozhádat
odborové svazy a zaměstnance mezi
sebou. 
Paní  Alena  Vondrová se připojila
k  předchozímu  názoru  a  opako-
vaně zdůraznila, že předložené
návrhy jsou v rozporu s právem EU a
se směrnicemi EU, například též se
směrnicí EU o právu na informace a
konzultace. Upozornila, že v navrho-
vaném systému nelze ani při poskyt-
nutí 100% osobního příplatku dosáh-
nout u některých zaměstnanců stáva-
jící výši platu. Zásadně nesouhlasila
se změnami zákoníku práce a upo-
zornila, že uvedený způsob projed-
návání předložených materiálů je v
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rozporu s § 320 odst. 4 zákoníku
práce Konstatovala, že předložený
návrh jde  nad rámec Programového
prohlášení vlády a Koaliční smlou-
vy. V některých případech je s nimi
v přímém rozporu. 
Zástupce Českomoravského odbo-
rového svazu pracovníků školství
pan Vít Berka požadoval možnost
jednání s odborovými svazy a
varoval před dezinformací při změně
stávající systému odměňování.
Zástupkyně Odborového svazu
pracovníků kultury a ochrany
přírody paní Miroslava Kno-
flíčková vyslovila nesouhlas s před-
loženým návrhem a se snížením ob-
jemu prostředků na platy. Konstato-
vala, že především v resortu kultury,
který je dlouhodobě podfinancován,
by další snížení platů uvrhlo mnoho
zaměstnanců na hranici bídy. Pouze
ve třech příspěvkových organizacích
ministerstva kultury dosahují
průměrné platy úrovně průměrné
mzdy v České republice, ve zbýva-
jících 27 organizacích jsou pod
úrovní, někde i hluboko pod úrovní
průměrné mzdy. Důsledkem navrho-
vaných restrikcí bude omezení čin-
nosti kulturních institucí, které může
mít dopady i do některých dalších
odvětví, např. cestovního ruchu. Za
krajní  řešení  považuje   odborový
svaz snížení objemu mzdových
prostředků na platy o 10 % v rámci
stávajícího systému odměňování.
M. Knoflíčková zpochybnila záměr
posílit objem prostředků na
nenárokové složky platu na úkor
platových tarifů a varovala před
krokem, kterým by bylo
rozhodování o rozdělování větší
části objemu veřejných prostředků
na platy svěřeno do rukou vedoucích
pracovníků příspěvkových organiza-
cí. Dosavadní zkušenosti ukazují, že
rozdělování nenárokových složek
platů neprobíhá v příspěvkových or-
ganizacích vždy korektně a jako
příklad uvedla situaci v jedné z
příspěvkových organizací MK ČR,
kde z celkového počtu 90 zaměst-
nanců pouze 13 pobíralo v 1. polo-
letí 2010 osobní příplatek a 31 ob-
drželo odměnu.
JUDr. Petr Šimerka poděkoval
účastníkům jednání za jejich názory
a konstatoval, že o průběhu jednání
bude informovat pana ministra.
Doporučil všem zástupcům
odborových svazů, aby o svých ná-
zorech informovali resortní ministři,
jejichž znalost platové problematiky
je velice rozdílná. Ze strany
Ministerstva práce a sociálních věcí
bylo toto jednání považováno za
předběžnou pracovní schůzku na
odborné úrovni, která předcházela
jednání odborových svazů s předse-
dou vlády RNDr. Petrem Nečasem
dne 6. září 2010. 

V Praze dne 3. září 2010

Zapsal: Ing. Libor Santner, v.r.
Odsouhlasil: JUDr. Petr Šimerka,
v.r.

Informace předsedkyně

Pokračování ze strany 1 

pozdějších předpisů. Jak by měl být
koncipován návrh samostatného
nařízení vlády není známo. 
Názor OS k ministrem práce a so-
ciálních věcí předloženému novému
návrhu prezentovala předsedkyně
OS, jak na jednání dne 2. 9. 2010
(viz zápis z jednání), tak na jednání
s předsedou vlády dne 6. 9. 2010.
OS trvá na zachování stávajícího
systému odměňování. 
Navrhovaná změna způsobu
odměňování je nejen v rozporu s
právem EU a s mezinárodním
právem, jak jsme již opakovaně
uvedli, ale je, dle názoru
renomovaných právních expertů,
také protiústavní. Dle názoru
právních expertů bude navrženou
změnou zákoníku práce porušen čl.
28 Listiny základních práv a svobod.
Čl. 28 Listiny základních práv a svo-
bod – mimo jiné – stanoví, že za-
městnanci mají právo na spra-
vedlivou odměnu za práci a že po-
drobnosti má stanovit zákon. To, co
je navrženo však spravedlivou
odměnou za práci nebude. Navržená
úprava odměňování není v souladu
ani s čl. 1 odst. 1 Ústavy České re-
publiky. Podle čl. 1 odst. 1 Ústavy
České republiky platí, že Česká re-
publika je svrchovaný, jednotný a
demokratický právní stát založený
na úctě k právům a svobodám člově-
ka a občana. O tom, zda je návrh v
rozporu s Ústavou ČR by musel
rozhodnout Ústavní soud.
Bližší informace k právním aspek-
tům navrhované změny zákoníku
práce a změny způsobu odměňování
zveřejníme na webové stránce OS. V
současné době zpracovává pro OS
další právní stanovisko externí
odborník v oblasti ústavního práva a
práva EU.
� Dne 2. 9. 2010 se uskutečnila
porada expertů jednotlivých
odborových svazů s náměstkem
ministra práce P. Šimerkou za
účasti předsedů některých
odborových svazů mimo jiné také
předsedkyně OS. Dle úvodního sdě-
lení náměstka ministra práce šlo o
přípravné jednání před jednáním
zástupců odborových svazů s
předsedou vlády dne 6. 9. 2010. Z
jednání byl pořízen zápis, který
zveřejňujeme na jiném místě. Zápis
obsahující stanoviska jednotlivých
odborových svazů byl ministerst-
vem práce a sociálních věcí pře-
dán předsedovi vlády. 
Předložený návrh pokládají všichni
účastníci za odborovou stranu za
neakceptovatelný a trvají na za-
chování stávajícího systému od-
měňování. 
Zástupci odborových svazů poklá-
dají situaci za velmi vážnou.
Vyzývají všechny zaměstnance
veřejných služeb a správy, aby se
v maximálním možném počtu
zúčastnili demonstrace dne 21. 9.
2010. Pokud by navrhovaná změ-

na systému odměňování byla
schválena, bude  se jednat o
změnu na více let. Této skutečnos-
ti by si především měli být vědomi
všichni   zaměstnanci  veřejných
služeb a správy. 
� V pondělí 6. 9. 2010 ve večerních
hodinách se uskutečnilo další jed-
nání zástupců odborových svazů
sdružujících zaměstnance veřej-
ných služeb a správy s předsedou
vlády ČR P. Nečasem a ministrem
práce a sociálních věcí J. Dráb-
kem k navrhovaným změnám
zákoníku práce části 6 Hlavě III
Platy. Jednání se za stranu odborů
zúčastnili  předseda ČMKOS J. Za-
vadil, předsedkyně OS A. Vondrová,
předseda ČMOS školství F. Dobšík,
místopředsedkyně OS zdravotnictví
a sociální péče I. Břeňková, předsed-
kyně OS pracovníků kultury a
ochrany přírody A. Machová. Strana
odborů zopakovala všechny základ-
ní argumenty, které odbory již sdělili
na předchozím jednání se zástupci
ministerstva práce a sociálních věcí
dne viz též Zápis z Pracovního jed-
nání zástupců MPSV a odbo-
rových organizací ve věci odměňo-
vání v rozpočtové sféře po 1. lednu
2011. Zástupci odborů konstatovali,
že návrh předložený ministrem
práce a sociálních věcí vládě dne 31.
8. 2010 nově navrhuje, nad rámec
původního návrhu předloženého do
vnějšího připomínkového řízení,
další významné změny, které ve
svých důsledcích především pove-
dou k nežádoucímu roztříštění
odměňování zaměstnanců veřejných
služeb a správy a k popření smyslu
osobního příplatku, který bude
bezkriteriální. Zdůraznili, že navrho-
vané změny způsobí extrémní
nerovnosti v odměňování zaměst-
nanců vykonávajících  činnosti stej-
né či obdobné náročnosti vyžadující
stejné kvalifikační předpoklady. Svá
tvrzení doložili dalšími věcnými  ar-
gumenty včetně příkladů z praxe.
Upozornili, že návrh zásadním způ-
sobem porušuje princip rovného
přístupu k odměňování, což je v roz-
poru s právem EU a s právním řá-
dem ČR. Konstatovali rovněž, že
předložený návrh koliduje také s
mezinárodním právem, zejména pak
popírá čl. 7 písm. c) Mezinárodního
paktu o hospodářských, sociálních a
kulturních právech, který zaručuje
všem zaměstnancům právo dosáh-
nout v zaměstnání povýšení na
odpovídající vyšší stupeň, přičemž
nebudou uplatňována jiná kritéria,
než délka zaměstnání a schopnosti
zaměstnance. 
Na otázku, proč ministr práce a so-
ciálních věcí předkládá návrh, když
již s původním návrhem naprostá
většina připomínkových míst ne-
souhlasila, neobdrželi zástupci
odborů odpověď. Předseda vlády, v
rámci debaty mimo jiné také konsta-
toval, že i on nesouhlasí s roz-
tříštěním odměňování zaměstnanců
veřejných služeb a správy. 

Zástupci odborových svazů opa-
kovaně zdůraznili, že nesouhlasí s
předloženým návrhem a trvají na
zachování stávajícího systému
odměňování, který se plně osvěd-
čil a to i v mezinárodním srovnání. 
Po delší debatě bylo jednání
ukončeno bez jakékoliv dohody s
tím, že ministr práce a sociálních
věcí navrhl zástupcům odborových
svazů, aby sami navrhli, jak řešit tři
problémy, které blíže specifikoval,
ve stávajícím systému odměňování.
Odbory návrh přijaly s tím, že ter-
mín dalšího jednání bude dohodnut
později. 
Dne 9. 10. 2010 bylo s náměstkem
ministra práce a sociálních věcí P.
Šimerkou dohodnuto, že 15. 9. 2010
předloží odborové svazy výše
zmíněný návrh a 17. 9. 2010 se
uskuteční jednání zástupců odbo-
rových svazů se zástupci ministerst-
va práce a sociálních věcí. Zda se
jednání zúčastní také ministr práce a
sociálních věcí dosud nebylo potvr-
zeno. 
� OS v minulých dnech obdržel,
prostřednictvím ČMKOS, návrh
státního rozpočtu na rok 2011 a
návrh střednědobých výdajových
rámců na léta 2012 a 2013. Z
návrhu střednědobých výdajových
rámců vyplývá, že pro roky 2012 a
2013 bude v případě platů „zvolen
obdobný postup jako v roce 2011„.
To znamená, že ministr financí
navrhuje i v letech 2012 a 2013
další snižování platů! 
V návrhu usnesení vlády k návrhu
zákona o státním rozpočtu 2011 se
navrhuje, aby vláda zmocnila mi-
nistra financí provést v průběhu
roku, v odůvodněných případech,
změnu  limitu objemu mzdových
prostředků a limitu počtu funkčních
míst s výjimkou systemizace přísluš-
níků bezpečnostních sborů. To zna-
mená, že nelze vyloučit v průběhu
roku 2011 další snížení objemu
prostředků na platy nad rámec již
navrhovaného 10% snížení. 
Stanovisko ČMKOS k návrhu stát-
ního rozpočtu na rok 2011 se
připravuje a bude později zveřej-
něno na webové stránce OS a v
NOS. Návrh státního rozpočtu na
rok 2011 bude předmětem
plenárního zasedání RHSD (triparti-
ta) dne 14. 9. 2010. Návrh zákona o
státním rozpočtu ČR 2011 má vláda
projednat 22. 9. 2010. Bližší infor-
mace z jednání tripartity budou
zveřejněny na webové stránce OS. 
� Na jiném místě zveřejňujeme
Připomínky OS k návrhu nařízení
vlády, kterým se stanoví stupnice
základních tarifů pro příslušníky
bezpečnostních sborů na rok 2011.
Termín zaslání připomínek byl před-
kladatelem stanoven do 10. 9. 2010.
Vyrovnání připomínek dosud ne-
proběhlo.  
V Praze dne 12. 9. 2010

Alena Vondrová 
předsedkyně OS




