
 

 
                            

 

 

 

 
 

Praha 30. září 2016 
 

Vážený pane předsedo vlády ČR,  

obracíme se na Vás s žádostí o zrušení přílohy č. 1 a 2 nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

Požadavek jsme v průběhu celého roku komunikovali a diskutovali s Ministerstvem 
práce a sociálních věcí a v rámci jednání PT RHSD  pro pracovněprávní vztahy, kolektivní 
vyjednávání a zaměstnanost bylo v této věci dosaženo konsensuálního závěru 
zaměstnavatelů, odborů a MPSV ČR. Dále si Vás dovolujeme informovat, že požadavek na 
zrušení přílohy č. 1 a 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných 
službách a správě, podpořili na jednání PT RHSD pro sociální otázky také zástupci sociální 
komise Asociace krajů ČR. 

Současná příloha č. 1 je svým parametrickým nastavením nedůstojná, neboť zejména 
od r. 2017 s avizovaným navýšením minimální mzdy bude zhruba polovina platových tarifů 
pod úrovní minimální mzdy. Upozorňujeme, že v platové třídě 1 jsou částky tak nízké, že 
není možné docílit minimální mzdy ani použitím platového stupně 12, který po zvýšení 
představuje částku 10 980 Kč!    

Zrušení přílohy č. 1 a 2 by také způsobilo dodatečné zvýšení platových tarifů 
zaměstnancům v sociálních službách a sociálním pracovníků o 3 %. Tento nárůst by byl 
kompenzován zvýšením státních dotací poskytovatelům sociálních služeb pro r. 2017, 
zvýšením příspěvku na péči (od 1. srpna 2016), a také zvýšení důchodů má pozitivní 
finanční dopady na poskytovatele (zejména pobytových) sociálních služeb. Toto dodatečné 
navýšení dále vnímáme jako nutné vzhledem ke kritické personální situaci tzv. 
pečovatelského personálu a ke skutečnosti růstu platů personálu zdravotního o 10 %  
k 1. lednu 2017.  

Dále tento krok způsobí navýšení odměn za práci pracovníkům v segmentu kultury a 
technického personálu v sociálních službách o 6,5 %. I zde byla přímo na plénu RHSD 
diskutována tristní situace v oblasti odměňování zaměstnanců v kultuře, kteří nyní patří 
k nejhůře odměňované skupině s vysokoškolským vzděláním v ČR.  

Vážený pane předsedo vlády ČR, dovolujeme si Vás touto cestou oslovit s žádostí 
realizace těchto změn v rámci novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., se kterou ještě 
v tomto roce MPSV ČR počítá a bude ji předkládat.  

V úctě 

 
 

 
 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, v.r.    Bc. Dagmar Žitníková, v.r. 
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