
Odborové svazy RoPo zastupující odboráře a zaměstnance ve 
veřejných službách a správě 

 

  

  

PP  RR  OO  HH  LL  ÁÁ  ŠŠ  EE  NN  ÍÍ  
 

 

k platovým poměrům zaměstnanců ve veřejné správě a službách, státních zaměstnanců a příslušníků 

bezpečnostních sborů  

 

Vážený pane premiére, 

dne 14. října 2015 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů RoPo, které sdružují zaměstnance 

veřejných služeb a správy. Zástupci OS RoPo vyjádřili své znepokojení nad tím, jaký byl předložen 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, a návrh nařízení vlády, kterým se mění 

nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. 

OS RoPo se shodly na následujícím prohlášení: 

 

1. Konstatují,  

že při vypracování textu výše uvedených návrhů nařízení vlády nebyly zcela respektovány dohody mezi 

zástupci Vlády ČR a zástupci odborových svazů. 

Výsledkem jednání zástupců OS a zástupců vlády byla shoda na tom, že navýšení platů se uskuteční ještě v 

letošním roce. Odborová delegace ustoupila ze svých požadavků na navýšení platů a konečná kompromisní 

shoda obou stran byla v tom, že se navýší objem prostředků na platy pro zaměstnance ve veřejné správě a 

službách o 3 % a pro státní zaměstnance o další 2 %. Odbory požadovaly, aby toto navýšení bylo celé 

zahrnuto do platových tarifů, s čímž vládní strana vyslovila souhlas. Zároveň odborová delegace navrhla 

jako kompromisní řešení za své ústupky, aby k navýšení platů došlo od 1. října 2015. To vládní strana 

odmítla.  

Výsledek z jednostranného rozhodnutí vlády je však následující: od 1. listopadu 2015 dojde ke zvýšení 

platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kteří jsou uvedeni v § 5 odst. 1, 3, 4, 5 a 7 

citovaného nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o 3 %, dále pak od 1. listopadu 2015 ke zvýšení platových tarifů 

státních zaměstnanců v obou stupnicích o 3 % (viz návrh změny nařízení vlády č. 304/2014 Sb.) a dále dojde 

ke zvýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců o 2 % od 1. ledna 2016, které nebude 

realizováno prostřednictvím platových tarifů, ale tyto mzdové prostředky budou určeny na dopady 

implementace zákona o státní službě. 

S těmito závěry OS RoPo nemohou souhlasit. Vždy bylo předmětem jednání zvýšení objemu prostředků na 

platy o 3 %, a nikoliv zvýšení platových tarifů o 3 %.  

 

2. Požadují, 

aby Vláda ČR bez zbytečného odkladu zahájila jednání s odborovými svazy RoPo o dohodnutých platových 

úpravách (zbývající 2 % do platových tarifů) s tím, že tyto úpravy by měly nabýt účinnosti dnem 1. ledna 

2016. 
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3. Plně podporují  

požadavek odborových svazů na zrušení tabulky č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. V tabulce č. 1, která se týká 

např. zaměstnanců z oblasti kultury, je ze 190 platových tarifů 30 tarifů pod úrovní minimální mzdy a ze 190 

platových tarifů plných 147 pod úrovní mediánu průměrných mezd (22.230 Kč) a 168 pod úrovní průměrné 

mzdy za I. pololetí 2015 (25.810 Kč). Na základě uvedeného proto OS RoPo požadují zrušit tabulku č. 1 a 

přeřadit dotčené zaměstnance přinejmenším do tabulky č. 2. 

 

4. Vyslovují znepokojení 

nad skutečností, že ČMKOS nebyl, jako připomínkovému místu, předložen k připomínkám návrh nařízení 

vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů od 1. 11. 2015. 

Přesto, že má nařízení vlády nabýt účinnosti od 1. 11. 2015, není zařazeno na pořad příštího jednání vlády 

dne 19. 10. 2015. 

 

5.  Žádají  

předsedu Vlády ČR, aby v nejbližším možném termínu svolal schůzku zástupců vlády a odborů ke shora 

uvedené problematice. 

 

 

V Praze dne 14. října 2015. 

 

 

 

 

 

Bc. Pavel Bednář 

mluvčí OS RoPo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka 

předseda vlády České republiky 

Úřad vlády České republiky 
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