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Vážená paní ministryně, 

na minulém jednání pléna RHSD předložilo MPSV ČR materiál č. 1.7. – Zvyšování
platů zaměstnancům pracujících v rozpočtové sféře pro r. 2019.

Materiál byl stažen z důvodu neprojednání na příslušných pracovních týmech RHSD. 

Pro další projednání nám dovolte poslat Vám stanovisko Unie zaměstnavatelských
svazů  ČR  k  předloženému  materiálu,  který  bude  projednán  na  dalším  jednání  RHSD  
dne 13. června 2018. 

Obecně souhlasíme s návrhem i  argumentací MPSV ČR. Považujeme za důležité
redukovat počet „platových tabulek“, resp. příloh Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.  Stejně tak
vnímáme jako potřebné návrat  k  původnímu,  tedy 12 stupňovému nastavení  tabulky pro
pedagogické  pracovníky.  K  materiálu  však  máme  níže  uvedené  zásadní  připomínky  či
doplnění:

- Zásadně odmítáme zvyšování základních platových tarifů tak, aby byly tyto
parametrické  změny  kompenzovány  bez  možnosti  zvyšování  zdrojů  na
nenárokové  složky  platu,  tedy  zvyšování  zdrojů  pouze  na  základní,  tarifní
platy.  V  případě  pedagogických  pracovníků  došlo  k  dohodě  sociálních
partnerů a MŠMT, že tarifní platy budou navýšeny o 10 %, ale zdroje o 15 %.
Stejný mechanismus požadujeme i v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb,
tj.  zvýšit  základní  platový tarif  o  5–7 %,  ale  zdroje  o 10 %.  Tento postup
umožní zaměstnavatelům využít  zdroje pro růst nenárokových složek platu.
Stejně  tak  úhradové  a  dotační  mechanismy  neumožňují  rovnoměrnou
refundaci  těchto  změn (státní  dotace u  sociálních  služeb,  úhrady z  Fondu
veřejného  zdravotního  pojištění  u  zdravotnictví)  a  v  praxi  to  každoročně
způsobuje komplikace. 

- MPSV ČR upozorňuje na nesoulad v odměňování pečovatelek a sociálních
pracovníků pracujících jako zaměstnanci samospráv (tabulka č. 2) a těchto
samých pracovníků pracujících  jako zaměstnanci  příspěvkových  organizací
(tabulka  č.  3).  Ztotožňujeme  se  s  touto  argumentací  a  upozorňujeme,  že
přeřazením  nepedagogických  pracovníků  do  tabulky  č.  5  dojde  ke  stejné
disparitě. Kuchař/ka, uklízeč/ka či např. správce budovy v sociálních službách
nebo kultuře budou mít  stanoven za stejnou pracovní  činnost  jiný základní
platový tarif. 
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- Navrhujeme ke zvážení zrušení tabulky, resp. přílohy č. 1 (ve smyslu návrhu
MPSV ČR ze září 2017), a to zejména z důvodu nízké úrovně odměňování
zaměstnanců  v  kultuře  a  ostatních  pracovníků  v  sociálních  službách  a
zdravotnictví, ale i z důvodu řady tarifů pod úrovní minimální mzdy.  

Se srdečnými pozdravy

Vážená paní
Ing. Jaroslava Němcová, MBA
ministryně práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 PRAHA 2

Na vědomí
JUDr. Petr Hůrka, PhD, náměstek pro řízení sekce legislativy MPSV ČR
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