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Jednání s vládou skončila,
je čas na vyjednávání o nových kolektivních
smlouvách nebo dodatcích ke smlouvám

Vláda schválila nová nařízení vlády
k platovým tarifům, Ministerstvo zdravotnictví vydalo úhradovou vyhlášku, Ministerstvo
práce a sociálních věcí odeslalo
dotace. Tak by se dalo konstatovat, máme hotovo, ale není tomu
tak. Poučili jsme se v předchozích letech.
Jednodušší situaci by měli mít
zaměstnanci v příspěvkových
organizacích. Nařízení vlády jim
přímo stanovuje, od kdy a v jaké
výši jim přísluší zvýšený platový
tarif. To je fakt, ale fakt také je,
že někteří zaměstnavatelé hledají cesty, jak platové tarify sice
zvýšit, ale zároveň zase někde
něco ubrat. Většinou se nabízí ke
snížení osobní příplatek, tedy
v případě, že něco takového zaměstnanci pobírají.
Naštěstí je již dlouhodobě
známo, že osobní příplatek se
z důvodu změny platových tarifů
nebo z důvodu nedostatku financí neodebírá. S osobním příplatkem je to tak, že je sice nenárokovou složkou platu, protože zaměstnanec nemá nikde napsáno,
že ho pobírá tak jako platový
tarif, příplatky za práci přesčas
a podobně, ale na druhou stranu,
když už ho zaměstnavatel zaměstnanci přizná, stává se složkou nárokovou a pro jeho změnu
platí přesná pravidla.
Náročné vyjednávání je v organizacích, ve kterých je zaměstnancům přiznána mzda.
Například v akciových společ-

nostech, společnostech s ručením omezeným a podobně. I pro
tyto zaměstnance je dohodnuto
zvýšení základních mezd a finanční krytí!
Přesto čekáme, že se bude
opakovat nám již dobře známá
přetahovaná:
Zaměstnavatelé ujišťují, že by
rádi mzdy navýšili, ale nebudou
prý na to mít dostatečné krytí.
My budeme sdělovat, že finanční krytí bylo a je zabezpečeno.
A pak to vše skončí na Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu práce a sociálních věcí,
Ministerstvu financí.
Ano, je po volbách, zatím se
neví, kdo a kdy bude v čele ministerstev, ale ministři, ministryně, úředníci, kteří zpracovávali podklady ke zvýšení platů
a mezd, tam zatím jsou.
Velká škoda je, že nebyla politická vůle vzít vážně argumenty
našeho odborového svazu a rozhodnout o změně systému odměňování na společný, jednotný
systém platů. Odborový svaz
kvůli tomu vedl neuvěřitelný počet nejrůznějších jednání, s větším nasazením to prosazovat
snad už ani nešlo. Přesto pro to
dostatečný počet politiků nechtěl
zvednout ruku. Přitom na všechno možné jsou stanoveny standardy práce, personálu, techniky,
zdroje jsou také jednotné… Jen
systém odměňování je různý.
Dávno je jasné, že systém
mezd způsobuje nerovné odměňování, pokles mezd zaměstnanců v akciových společnostech.
Protože ke sjednocení nedošlo
zákonnou normou, budeme jednat se zástupci zaměstnavatelů

úvodník

o úpravě cestou uzavření vyšší
kolektivní smlouvy.
V tomto mimořádném čísle
Bulletinu jsou uvedeny stupnice
platových tarifů. Bylo to těžké
a dlouhodobé vyjednávání. Ale
co bylo takto tvrdě vyjednáno,
to platí!
Proto se vy, kolegové, kteří
jste našimi členy v příspěvkových organizacích, nedejte odbýt. Pokud by vám zaměstnavatel snižoval ostatní složky platu
z důvodu zvýšení platových tarifů, je to špatně, nenechávejte to
tak a ozvěte se! Obraťte se na
své výbory odborových organizací a pište nám na ústředí odborového svazu.
Vy, kolegové, kteří jste našimi
členy a pobíráte mzdu, to máte
určitě složitější, ale i vy byste
měli mít zvýšené základní mzdy
o stejná procenta. Pokud tomu
tak nebude, protože bla bla…,
nemlčte, braňte se, obraťte se na
své výbory odborových organizací a napište nám.
Budeme to řešit!
Skončila doba jedné vlády,
nastoupí další vláda. Ale odbory
tady jsou a budou. A budou za
vás jednat.
K tomu ovšem potřebujeme
nejen vaši podporu, ale také
přesné informace z odborových
organizací, zpětnou vazbu, jak
kolektivní vyjednávání probíhá.
Tak nám dejte vědět!
Napište na odborový svaz, třeba na moji e-mailovou adresu.
Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ,
brenkova.ivana@cmkos.cz
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Přehled výsledků jednání o zvyšování platů a mezd
od roku 2015 do 1. 1. 2018

Na krajských konferencích jsme informovali o jednáních

a dopadech na vývoj mezd a platů v období od roku 2015

do současnosti. Slíbili jsme, že stručné přehledy zveřejníme
v Bulletinu, abychom si všichni jako zástupci odborů uvědomili výsledky našeho snažení. Určitě se za ně nemusíme
stydět!

Od roku 2014 se platové tarify
i základní mzdy plynule zvyšovaly. Jednali jsme nejen o zvýšení platů a mezd, ale tvrdě a dlouhodobě se jednalo také o zdrojích.
Ke zvyšování platových tarifů
došlo a dochází podle zdroje financí, a to buď v posledních měsících roku, nebo v lednu příslušného roku. Od ledna se platové tarify a základní mzdy zvyšují zaměstnancům, pro které je
zdrojem financí veřejné zdravotní pojištění.
Vláda vydává nařízení, kterým stanovuje výše platových
tarifů a jiné nárokové složky
platu. Níže uvedeme souhrnnou informaci o úpravách platů
a mezd ve zdravotnictví a v sociálních službách od listopadu
2014.
Sociální služby
V sociálních službách se od 1.
listopadu 2014 zvýšily všem zaměstnancům platové tarify o 3,5
%, a to i zdravotnickým pracovníkům, kterým byl od 1. ledna
2015 navýšen tarif o další 1,5 %.
Od 1. ledna 2015 byla vytvořena nová stupnice platových
tarifů pro sociální pracovníky
a pracovníky sociálních služeb,
platové tarify byly zvýšeny
o další 4 %.
Pro zaměstnance v sociálních
službách, na které se vztahuje
odměňování mzdou, nebyla
připravena změna legislativy,
probíhala dlouhodobá jednání.
K finančnímu zajištění pro
nárůst mezd a platů v zařízeních
sociálních služeb došlo následně
cestou dotací z MPSV.
Od 1. listopadu 2015 se zvýšily všem zaměstnancům platové
tarify o 3 %. Od 1. ledna 2016

o 5 % zdravotnickým pracovníkům v sociálních službách.
Opět probíhala jednání k finančnímu krytí platů a mezd zaměstnanců.
Od 1. listopadu 2016 se zvýšily všem zaměstnancům platové
tarify o 4 %.
Od 1. ledna 2017 se o 10 %
zvýšily platové tarify zdravotnickým pracovníkům v sociálních službách.
Od 1. července 2017 se zvýšily platové tarify technickohospodářským pracovníkům a dělníkům (THP/D) o 9,4 % a sociálním pracovníkům a pracovníkům sociálních služeb o 23,5
%. K tomuto navýšení došlo převedením kategorií zaměstnanců
sociálních služeb do stupnic platových tarifů pro zaměstnance
ve zdravotnictví.
Vybraným zaměstnancům je
přiznán nový příplatek za práci
ve směnách, bohužel není finančně kryt z dotace Ministerstva zdravotnictví.
Od 1. listopadu 2017 se zvýší
platové tarify zaměstnancům
o 10 %, kromě zdravotnických
pracovníků, kterým se navýší od
1. ledna 2018.
Zdravotnictví
Všem zaměstnancům ve zdravotnictví se od 1. ledna 2015
zvýšily platové tarify a základní
mzdy o 5 %. V zákoníku práce
se změnily podmínky pro přiznání platového tarifu v případě,
že bude uplatněno zvláštní určení platového tarifu. V tomto
případě lze ve zdravotnických
zařízeních přiznat platový tarif
nejméně ve výši podle přiznané
praxe.
Základní mzdy a jejich navýšení o 5 % bylo dohodnuto na

úrovni Ministerstva zdravotnictví (MZ), ale muselo se dohodnout v jednotlivých zdravotnických zařízeních.
Finanční zajištění bylo ze
zdrojů veřejného zdravotního
pojištění.
Při MZ byla zřízena skupina
ze zástupců MZ, VZP a odborů.
Na skupinu se mohl obrátit zaměstnavatel, pokud neměl na
zvýšení platů a mezd finanční
krytí. Skupina, a převážně náš
OS, vyzvala všechny organizace,
aby hlásily na OSZSP ČR, zda
ke zvýšení platů a mezd došlo,
či nedošlo. Jednání ke zvýšení
a dodržení slibu byla také na
vládní úrovni.
Všem zaměstnancům ve zdravotnictví se od 1. ledna 2016
zvýšily platové tarify a základní
mzdy o 5 %.
Základní mzdy a jejich navýšení o 5 % bylo dohodnuto na
úrovni Ministerstva zdravotnictví, ale muselo se dohodnout
v jednotlivých zdravotnických
zařízeních.
Finanční zajištění bylo ze
zdrojů veřejného zdravotního
pojištění.
Při MZ pokračovala práce
skupiny zástupců MZ, VZP a odborů.
Všem zaměstnancům ve zdravotnictví se od 1. ledna 2017
zvýšily platové tarify a základní
mzdy o 10 %.
Základní mzdy a jejich navýšení o 10 % bylo dohodnuto
na úrovni Ministerstva zdravotnictví, ale muselo se dohodnout
v jednotlivých zdravotnických
zařízeních.
Finanční zajištění bylo ze
zdrojů veřejného zdravotního
pojištění.
Při MZ nadále pokračovala
skupina ze zástupců MZ, VZP
a odborů. Jednání ke zvýšení
a dodržení slibu byla také na
vládní úrovni.
Od 1. července 2017 byl přiznán vybraným zaměstnancům
nový příplatek za práci ve smě-
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nách pro nelékaře pracující bez
odborného dohledu. Příplatek
byl přiznán ve výši 1000 až 5000
Kč. Cestou dotace z Ministerstva
zdravotnictví bylo kryto ve výši
2 tisíce na příslušného zaměstnance. Příplatek byl přiznán za
soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání
bez odborného dohledu střídavě
ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových
zařízeních sociálních služeb.
Od 1. září 2017 došlo k úpravě
zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Tímto mohou vykonávat
povolání bez odborného dohledu také zdravotničtí asistenti/praktické sestry a současně
jsou přeřazeni v katalogu prací
do vyšší platové třídy.
Od 1. ledna 2018 se zvyšují
platové tarify všem zaměstnancům ve zdravotnictví o 10 %, lékařům, kteří pracují v nelůžkových zdravotnických zařízeních,
se před tímto krokem navýší platové tarify také v listopadu 2017
o 26 %.
Jako každý rok se bude jednat
o navýšení základních mezd
všech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních, kde se poskytují mzdy. V úhradové vyhlášce jsou opět, podle sdělení
MZ, finance pro toto navýšení
zajištěny.
OSZSP ČR se za výsledky
svého vyjednávání o platech
a mzdách v předchozích čtyřech
letech rozhodně nemusí stydět.
Nyní máme po volbách a před
tím, než bude ustavena vláda.
Pro nás to ale není čas klidu,
je nutné vyjednávat v krajích
a v jednotlivých zařízeních o nárůstu platů a mezd tak, jak bylo
dohodnuto s končící vládou premiéra Sobotky.
Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ,
brenkova.ivana@cmkos.cz

Změny platových stupnic a nárůst platových tarifů
– vývoj od roku 2015

Od roku 2015 se měnil počet stupnic platových tarifů, současně se měnila struktura zaměstnanců, na které se příslušné stupnice platových tarifů vztahovaly.

Přehled přiznaných stupnic platových tarifů od roku 2015 do 1. ledna 2018
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pokračování na straně 4

Změny platových stupnic a nárůst platových tarifů
– vývoj od roku 2015

pokračování ze strany 3

Nárůst platových tarifů THP, dělníků, sociálních pracovníků apracovníkův SS od 1. 11. 2014 do 1. 1. 2018

Pro znázornění nárůstu platových tarifů technickohospodářských
pracovníků a dělníků v časovém rozpětí od listopadu 2014 do ledna
2018 jsme vybrali měsíční platový tarif, který odpovídá 7. platové tří-



dě podle katalogu prací v nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a dosažené
praxi 12 let. Platová třída byla vybrána pro možnost srovnání, jsme si
vědomi, že není pro uvedené kategorie úplně přesná.



VRFLiOQt
'DWXP]PČQ\ 7+3'66 7+3'== SUDFRYQtNSUDFRYQtNY66








































































Y







Y.þ



ZZ – zdravotnická zařízení
SS – sociální služby
THP/D – technickohospodářští pracovníci/dělníci



Nárůst platových tarifů sester od 1. 11. 2014 do 1. 1. 2018

Pro znázornění nárůstu platových tarifů sester v časovém rozpětí od
listopadu 2014 do ledna 2018 jsme vybrali měsíční platový tarif, kte-
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rý odpovídá 10. a 11. platové třídě podle katalogu prací v nařízení
vlády č. 222/2010 Sb., a dosažené praxi 12 let.





str. 4
Bulletin mimořádné číslo/2017





Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ, brenkova.ivana@cmkos.cz



Úpravy platových tarifů od 1. 11. 2017 a od 1. 1. 2018
v sociálních službách a ve zdravotnictví

V posledních letech byl zaveden postup zvyšování platových tarifů
ve dvou vlnách. Od listopadu daného roku a od ledna roku následujícího. Zjednodušeně je to tak, že zaměstnancům, kterým nejsou platy
kryty z prostředků veřejného zdravotního pojištění, se zvyšují platové
tarify od listopadu a ostatním, kterým jsou prostředky na platy kryty

z veřejného zdravotního pojištění, jsou platové tarify zvyšovány od
ledna následujícího roku.
Stejně tomu tak bude v tomto a následujícím roce. Platové tarify se
budou zvyšovat některým skupinám zaměstnancům od 1. listopadu
2017 a ostatním od 1. ledna 2018.

Mění se nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to nařízením vlády č. 340/2017 Sb.
Protože se opět zvyšují platové tarify zaměstnancům, kteří nemají
platové tarify hrazené z veřejného zdravotního pojištění, rozdělují se stupnice platových tarifů. To znamená, že pro zaměstnance
v sociálních službách budou platné jiné stupnice platových tarifů
oproti zaměstnancům ve zdravotnictví. Pozor, toto však bude platit
pouze do 31. prosince 2017, od 1. ledna dojde opět ke změně a sloučení!
Na koho se vztahuje která příloha? Přesné znění je uvedeno v nařízení vlády č. 564/2006 Sb., účinném od 1. listopadu 2017, níže
uvádíme pro nás nejčastější pozice:
Příloha č. 1 Stupnice platových tarifů platí pro technickohospodářské
pracovníky (THP), dělníky (D) v sociálních službách, platové tarify
jsou proti předchozímu období zvýšeny o 10 %.
Příloha č. 2 Stupnice platových tarifů platí pro THP a D ve zdravotnictví, proti předchozímu období nedochází k navýšení platových tarifů.
Příloha č. 3 Stupnice platových tarifů pro „úředníky podle zákoníku

práce“ územního samosprávného celku, platové tarify jsou proti předchozímu období navýšeny o 10 %.
Příloha č. 4 Stupnice platových tarifů zdravotnických pracovníků
u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb.
Proti předchozímu období nedochází k navýšení platových tarifů.
Příloha č. 5 Stupnice platových tarifů pracovníků sociálních služeb
a sociálních pracovníků v sociálních službách. Sociální pracovníci
u poskytovatele zdravotních služeb. Platové tarify jsou proti předchozímu období navýšeny o 10 %.
Příloha č. 6 Stupnice lékařů, zubních lékařů u poskytovatele zdravotních služeb. Pozor, zde je zásadní změna pro lékaře v nelůžkových
zdravotnických zařízení a lékaře orgánů sociálního zabezpečení: pro
tyto lékaře dochází ke srovnání platových tarifů na úroveň lékařů
v lůžkových zařízeních. Jejich platové tarify se zvyšují, a to pro lékaře v nelůžkových zařízení o 26 % a pro lékaře orgánů sociálního zabezpečení o 9 %.
Pro lékaře u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, ZZS
nedochází k navýšení platových tarifů.
Příloha č. 7 Stupnice pedagogických pracovníků. Platové tarify jsou
proti předchozímu období navýšeny o 15 %.

Úpravy platů od 1. 11. 2017
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Zvýšení
horní hranice příplatků

od 1. 11. 2017

Nařízením vlády se od 1. listopadu 2017 zvyšuje horní hranice příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí o 400 Kč. Nově je
možno přiznat příplatek ve výši 400 až 1800 Kč měsíčně.
Zvyšují se horní hranice zvláštních příplatků a došlo k malé změně
zařazení příplatků a ke změně číslování.
Horní hranice zvláštního příplatku se zvyšuje ve skupině I. na část-

ku 400 až 1300 Kč, což je navýšení o 300 Kč. Ve II. skupině 600 až
2500 Kč, tedy zvýšení o 500 Kč. Výše příplatku ve III. skupině se nemění a zůstává ve výši 1000 až 5000 Kč. Ve IV. skupině se zvyšuje na
1500 až 7500 Kč, což představuje nárůst o 1500 Kč. Pro V. skupinu
platí 2000 – 10 000 Kč, tedy nárůst o 2000 Kč. Ještě jednou upozorňujeme: zvyšují se pouze horní hranice, minimální částky zůstávají beze změny.
pokračování na straně 9
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Úpravy platů od 1. 1. 2018

Stupnice platových tarifů platí také pro THP a D ve zdravotnictví, proti předchozímu období jsou platové tarify navýšeny o 10 %.
Příloha č. 2 Stupnice platových tarifů pro „úředníky podle zákoníku
práce“ územního samosprávného celku, nedochází proti předchozímu
období k navýšení platových tarifů.
Příloha č. 3 Stupnice platových tarifů zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby, proti předchozímu období jsou platové
tarify navýšeny o 10 %.
Stupnice platových tarifů pracovníků sociálních služeb a sociálních
pracovníků v sociálních službách. Sociální pracovníci u poskytovatele zdravotních služeb. Proti předchozímu období nedochází k navýšení platových tarifů.
Příloha č. 4 Stupnice platových tarifů pro lékaře a zubní lékaře, proti
předchozímu období jsou platové tarify navýšeny o 10 %.
Příloha č. 5 Stupnice pedagogických pracovníků. Proti předchozímu
období nedochází k navýšení platových tarifů.

Pro zaměstnance ve veřejných službách a správě bude od 1. ledna
účinné nové nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Tímto nařízením vlády je zrušeno nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Navýšení platových tarifů se od 1. ledna 2018 dočkají zaměstnanci, jejichž platy jsou finančně kryty ze zdrojů veřejného zdravotního
pojištění, současně dojde ke sloučení některých stupnic platových tarifů.
Ostatní podmínky pro přiznání platové třídy, platového stupně, platového tarifu jsou beze změny.
Nemění se ani výše a podmínky pro přiznání příplatků.
Na koho se vztahuje která příloha? Přesné znění je uvedeno v nařízení vlády č. 341/2017 Sb., níže uvádíme pro nás nejčastější pozice:
Příloha č. 1 Stupnice platových tarifů platí pro technickohospodářské
pracovníky (THP), dělníky (D) v sociálních službách, nedochází proti předchozímu období k navýšení platových tarifů.
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Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ, brenkova.ivana@cmkos.cz

Úpravy platových tarifů státních zaměstnanců od 1. 11. 2017 a 1. 1. 2018

Od 1. listopadu 2017 se upravují platové tarify všech státních zaměstnanců, například také v krajské hygienické službě.
Pro tyto zaměstnance platí nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
které se mění na nařízení vlády
č. 342/2017 Sb.
Podobně jako u zaměstnanců
ve veřejné službě a správě se
také státním zaměstnancům zvyšují horní hranice příplatků.
Příplatek za službu ve ztíženém pracovním prostředí bude
moci být vyplacen ve výši 400 až
1800 Kč, horní hranice je zvýšena o 400 Kč.
Horní hranice zvláštních pří-

platků se zvyšují pro I. skupinu
vých tarifů státním zaměstnanzabezpečení a lékařů orgánu
cům, kteří jsou lékaři orgánu soo 300 Kč, bude se vyplácet
ochrany veřejného zdraví
ciálního zabezpečení a pozor,
v rozmezí 400 až 1300 Kč, pro
Příloha č. 3 Stupnice platonově také pro ty, kteří jsou lékaII. skupinu o 500 Kč, bude se vyvých tarifů státním zaměstnanři orgánu ochrany veřejného
plácet v rozmezí 600 až 2500
cům, kteří jsou lékaři orgánu sozdraví, odpovídá stupnici platoKč, pro III. skupinu o 1000 Kč,
ciálního zabezpečení a lékaři orvých tarifů, které jsou přiznány
bude se vyplácet v rozmezí
gánu ochrany veřejného zdraví.
ostatním lékařům. Znamená to,
1000 až 5000 Kč, pro IV. skupiPlatové tarify se zvyšují o 10 %.
že u lékařů orgánu sociálního zanu o 1500 Kč, bude se vyplácet
Tímto postupem došlo ke sjedbezpečení dochází k nárůstu plav rozmezí 1500 až 7500 Kč, pro
nocení platových tarifů lékařů –
V. skupinu o 2000 Kč, bude se
tabulka je tedy stejná jako v přítových tarifů o 9,4 % a u lékařů
vyplácet v rozmezí 2000 až
loze č. 4 k nařízení vlády č.
orgánu ochrany veřejného zdraví
10 000 Kč.
341/2017 Sb.
o 36,5 % – tabulka je stejná jaPříloha č. 2 Stupnice platoPlatná znění nařízení vlády lze
ko v příloze č. 6 k nařízení vlády
nalézt na stránkách MPSV
č. 564/2006 Sb.
vých tarifů, která stanovuje plahttps://www.mpsv.cz/cs/28264
Od 1. ledna 2018 se upravují
tový tarif státním zaměstnancům
se zvýší o 10 % - viz níže.
platové tarify státních zaměstIng. Ivana BŘEŇKOVÁ,
3ĜtORKDþNQDĜt]HQtYOiG\þ6E±SODWQpRG
Příloha č. 3 Stupnice platobrenkova.ivana@cmkos.cz
nanců - lékařů orgánu sociálního
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