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SS  TT  AA  NN  OO  VV  II  SS  KK  OO  

 

k návrhu novely zákona o státní službě 

      

V souvislosti s probíhající finální fází novely zákona o státní službě jsou medializovány různé 

protichůdné informace, které nesvědčí o koaliční shodě a optimální přípravě nového zákona. Výsledkem je 

nejistota současných zaměstnanců státní správy, kteří jsou dezorientovaní a přestávají věřit 

perspektivnosti a deklarovanému zajištění podmínek potřebných pro řádný výkon státní služby. 

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici konečnou verzi návrhu zákona o státní službě, sdělujeme 

pouze základní požadavky, které jsou pro odbory nepodkročitelné:  

 Požadujeme, aby byl zaveden příplatek za službu ve výši 25 % příslušného platového tarifu 

státního zaměstnance, a to již od nabytí účinnosti zákona. Vycházíme ze skutečnosti, že výrazně 

rozšířené povinnosti zaměstnanců ve státní službě musí být kompenzovány odpovídající úrovní 

jejich platů. Nelze předpokládat, že při současné úrovni odměňování by bylo možné udržet a získat 

plně kvalifikované odborníky s patřičnou znalostí problematiky státní správy. 

 Považujeme za nezbytné odstranění nesrovnalostí v odměňování dosavadních zaměstnanců státní 

správy, ke kterému došlo v důsledku určování platových tarifů v rámci rozpětí příslušné platové 

třídy (ustanovení § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce a § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). 

 Mezi zásadní připomínky odborů patří i zrušení smluvních platů (§ 122 zákoníku práce). 

 Důležitou podmínku pro realizaci zákona je navýšení objemu prostředků na platy v rozsahu, který 

bude kompenzovat desetiprocentní propad platů státních zaměstnanců v letech 2011- 2013. Pro 

uvedený účel požadujeme zvýšení prostředků na platy na rok 2015 nejméně o 5 %, na rok 2016 o 

dalších 5 %. Navýšený rozpočet by měl být využit k úpravě platových tarifů státních zaměstnanců. 

 

 

V Praze dne 21. 5. 2014. 

     

 

 

Ing. Jan Rovenský, v. r. 

předseda odborového svazu 


