
 

N E D O H O D A, STÁVKOVÁ POHOTOVOST TRVÁ!!! 

 

Vážená paní předsedkyně, 
vážený pane předsedo, 

dne 28. 6. 2022 se od 18.30 hod. uskutečnilo na Úřadu vlády ČR v pořadí již třetí jednání 
k valorizaci platů ve veřejné sféře pro rok 2022 mezi zástupci odborů a představiteli vládní 
pětikoalice (dále jen „K5“). Za K5 byli na jednání přítomni: 

− ministr financí Ing. Zbyněk Stanjura,  

− místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka,  

− 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan (účastnil se úvodní části 
jednání), 

− místopředseda vlády a ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, 

− předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Ing. Markéta Pekarová Adamová, 

− místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR PhDr. Olga Richterová, Ph.D. 

Zástupci K5 přednesli na úvod svůj návrh k dalšímu jednání o platech, a to: 

• od 1. 9. 2022 zvýšit platové tarify všem zaměstnancům v platové tabulce č. 1, 

• jednat o platových tabulkách č. 2 až 5, 

• státním zaměstnancům „pod zákonem o státní službě“ plošně nepřidat, avšak nejvíce 
disponovaným místům (Úřad práce ČR a ČSSZ) inflaci kompenzovat prostřednictvím 
odměn, 

• od 1. 1. 2023 valorizovat platové tarify příslušníků bezpečnostních sborů, a to navýšením 
o 10 % (o tom je již na vládě dohoda). 

Tento návrh byl ze strany vyjednávacího týmu odborů v čele s předsedou ČMKOS Josefem 
Středulou odmítnut.  

Dále zástupci K5 navrhli, aby se zahájilo jednání o komplexním „přidání“ pro roky 2022 a 2023, 
což zástupci odborů nezpochybnily. Po proběhlé debatě požádal vyjednávací tým odborů 
o krátkou přestávku na konzultace. 

Po přestávce vyřkla odborová strana svůj návrh k jednání o navýšení platů, a to: 

• od 1. 8. 2022 či od 1. 9. 2022 přidat všem zaměstnancům pod tabulkou č. 1 a všem státním 
zaměstnancům „pod zákonem o státní službě“ 10 % do tarifů, 

• zaměstnancům zařazeným v platových tabulkách č. 2 až 5 zvednout platové tarify 
o nominální částku 700 až 1000 Kč (dle dohody), 

• od 1. 1. 2023 zvýšit platové tarify všem zaměstnancům ve veřejném sektoru o 10 %. 

Na tento návrh odborů odpověděl ministr financí Zbyněk Stanjura, že zde nedojde ke shodě. 

Jediná dohoda tohoto v pořadí již třetího jednání k valorizaci platů ve veřejné sféře tedy je, že 
další kolo jednání proběhne dne 19. 7. 2022. 

Tímto nadále trvá stávková pohotovost, neboť dle jejího vyhlášení dojde k ukončení stávkové 
pohotovosti až dnem dohody zástupců vlády ČR a zástupců odborových svazů ve veřejných 
službách a správě sdružených v ČMKOS o valorizaci platů zaměstnanců veřejného sektoru ještě 
v tomto roce. 

SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ… 
 
 Michal Petrovka 
předseda ČMOSA 


