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Vážená paní ministryně, 

obracím se na Vás, jako na gesční ministryni za oblast platů. 

Na základě jednání s Vámi a předsedou vlády ČR Andrejem Babišem vznikly dohody 

k navýšení platů pro rok 2022, které by měly být realizovány přes úpravu nařízení vlády                

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 

zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k časovým možnostem Vás žádám o co nejrychlejší přípravu novel výše 

uvedených nařízení ve smyslu dohod. Připomínám, že na jednání byla následující shoda na 

navýšení platových tarifů v nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě: 

• v příloze č. 1 bylo dohodnuto navýšení o 1 400 Kč,  

• v příloze č. 2 bylo dohodnuto navýšení do 8 platové třídy o 1 400 Kč a ve vyšších 

platových třídách o 6 %,  

• v příloze č. 3 bylo dohodnuto navýšení o 6 %. 

 

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

pozdějších předpisů je shoda o navýšení platových tarifů o 1 400 Kč. 

Dále připomínáme společný požadavek sociálních partnerů = odborů a zaměstnavatelů 

(příloha č. 1), na změny v nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, které navrhujeme 

v následujícím znění: 

a) Doplnění přílohy č. 5 skupiny IV. nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

Náš odborový svaz spolu se zaměstnavateli dlouhodobě upozorňuje na problém, který se 

vytvořil se změnou charakteru práce na zdravotnických záchranných službách, kdy 

dispečerky operačních středisek nemají zvláštní příplatky za vysokou neuropsychickou zátěž. 

Opakovaně navrhujeme následující změnu: 
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V Příloze č. 5 (Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek) nařízení 

vlády č. 341/2017 Sb. požadujeme doplnit do IV. skupiny upravující Práce s nejvyšší 

mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví do 

bodu 4 slova „a práce operátorů zdravotnického operačního střediska nebo pomocného 

operačního střediska“. 

Odůvodnění:  

Jedná se o činnosti uvedené v § 4 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné 

službě (např. příjem a vyhodnocování stupně naléhavosti tísňového volání, rozhodování 

o nejvhodnějším okamžitém řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu pacienta, 

rozhodování o vyslání výjezdové skupiny, rozhodování o přesměrování výjezdové 

skupiny, operační řízení výjezdových skupin, poskytování instrukcí k zajištění první 

pomoci, a to včetně neodkladné telefonicky asistované resuscitace a telefonicky 

vedených porodů, dále vše prostřednictvím sítě elektronických komunikací). Při těchto 

činnostech jsou operátoři zdravotnického operačního střediska nebo pomocného 

operačního střediska vystaveni – objektivně vzato - nejvyšší míře neuropsychické zátěže, 

a je zcela legitimní aktualizovat důvody pro přiznání zvláštního příplatku v rozmezí 1 880 

– 7 500 Kč podle skutečného stavu a charakteru činnosti, a tedy i těmto zaměstnancům 

zvýšenou odměnu ve formě zvláštního příplatku za tuto práci přiznat.  

b) Zrušení diskriminačního zařazování absolventů bakalářských studijních programů                             

a absolventů vyššího odborného vzdělání 

c) Přeřazení manželských a rodinných poradců do přílohy č. 2  

d) Doplnění přílohy č. 5 skupiny III. 

e) § 7 odst. 2 – Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí – zvýšení spodní 

hranice 

Podrobný návrh připomínek Vám byl zaslán při poslední novele nařízení vlády č. 341/2017 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (návrh přikládám 

v příloze č. 2). 

Znovu připomínáme, že odborový svaz a ČMKOS nesouhlasili se změnami v nařízení vlády                        

č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 

(příloha č. 3) 

Zásadně nesouhlasíme se zrušením § 2 odst. 2, který upravuje určení platového tarifu 

lékařům orgánu ochrany veřejného zdraví, a se zrušením stupnice platových tarifů 

v příloze č. 3 k nařízení, podle které má být takový tarif určován.  

Apelujeme na možnost, aby se při úpravě nařízení vlády v souvislosti s úpravou platových 

tarifů vrátil do nařízení vlády původní stav určení platového tarifu lékařům orgánu 

ochrany veřejného zdraví v § 2 odst. 2 a v příloze č. 3.  
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Upozorňuje na skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví uvedlo MPSV a vládu ČR v omyl, 

když v důvodové zprávě uvedlo, že je návrh zpracován na základě závěrů meziresortní 

pracovní skupiny pro odměňování zdravotnických pracovníků zřízené Ministerstvem 

zdravotnictví (str. 3 písm. A). Členkou dané pracovní skupiny je za OSZSP ČR Ing. Ivana 

Břeňková a k takovému závěru ani k požadavku v rámci pracovní skupiny nedošlo.              

S návrhem na možnost 5 % klíčových pracovníků souhlasíme a vítáme ho.  

 

Vážená paní ministryně, 

dovolte, abych Vám závěrem svého dopisu ještě jednou velmi poděkovala za čtyři roky 

spolupráce. Vzhledem k období pandemie onemocnění COVID-19, to bylo velmi náročné 

období a jsem přesvědčena, že za Vaši stranu to bylo období velmi dobře zvládnuté. 

Přeji, ať se Vám vše daří, hodně zdraví, sil a štěstí. 

S úctou 

 

 

 
 
 
 
 
Přílohy: 
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Vážená ministryně 
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. 
ministryně práce a sociálních věcí 
MPSV ČR 
P r a h a  


