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1. Úvod 

Téma mé diplomové práce je aktuální z pozice každoročního utváření výdajových 

kapitol státního rozpočtu, což se mimo jiné odráží ve stálých debatách o nutnosti změn 

v řízení a financování veřejné správy. Požadavek na tzv. „utažení opasků“ („tighten 

belts“), odborně řečeno snížení nákladů na výdaje na platy ve veřejné správě a službách 

je v podstatě aktuální stále. V současnosti se debata o systému odměňování odvíjí od 

nastavení jiného způsobu tohoto systému ve služebním zákoně
1
. 

Nutnost začlenit do veřejné správy vyšší standard odborné práce a flexibility se 

odráží mimo jiné i v odměňování. V úpravě odměňování v nepodnikatelské sféře se tak 

objevují instituty z podnikatelského světa, jakými jsou např. smluvní plat nebo cílová 

odměna. Tyto poměrně nové prvky (z roku 2012) mají na jedné straně přilákat 

odborníky do státní správy a oblasti služeb, na straně druhé mají být jedním z 

protikorupčních opatření. Adekvátní ohodnocení zaměstnanců a úředníků na všech 

pozicích by mělo zabránit případným korupčním aférám spojeným s veřejnými 

zakázkami, výplatami nadstandardních odměn, nárokování zbytnělých náhrad výdajů 

atp. 

V rámci financování je úprava odměňování aktuální každoročně při sestavování 

státního rozpočtu. Snahou každé vlády je snižovat schodek státního rozpočtu, což je 

současný evropský standard (tzv. fiscal exit strategy). V České republice proběhl velký 

zásah do právní úpravy odměňování v souvislosti s vládními škrty ve státním rozpočtu v 

roce 2011. V současnosti se řada dílčích změn rovněž odehrává v souvislosti s 

rekodifikací soukromého práva, přičemž oblast odměňování je v podstatě rekodifikací 

nedotčena. Neméně palčivou se stala otázka, jak naložit se služebním zákonem, jehož 

účinnost je stanovena na 1. ledna 2015 a je třeba v závislosti na vstup ČR do Evropské 

                                                 

1
 Zákon ze dne 26. dubna 2002 č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o 

odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (dále jen služební zákon). 

Zákon upravující státní službu se má vztahovat na úředníky ministerstev, úřadu vlády a správních úřadů 

jakými jsou např. úřady práce atp. Osobní působnost se nevztahuje na politicky obsazované funkce 

(ministři, premiér, poradci) a vyňatý personál např. mluvčí úřadu, vedoucí úřadu vlády, prezidenta 

republiky, kanceláře Sněmovny nebo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání či Ústavu pro studium 

totalitních režimů. V současnosti je snaha vymanit se z působnosti zákona ze strany úřadů jakými jsou 

Český statistický úřad, Úřad na ochranu osobních údajů nebo zaměstnanci Národního bezpečnostního 

úřadu.  
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unie tuto účinnost dodržet, v horším případě ji novelou opět odsunout. Téma je tudíž 

aktuální i v souvislosti s návrhem nové úpravy odměňování ve služebním zákoně. 

Přestože byl tento předpis vytvořen před více jak deseti lety a první návrhy se chystaly 

již v letech 1990 – 1993 (byla tu snaha navázat na úpravu z první republiky), je stále 

způsob nastavení systému platu ve služebním zákoně nejasný, což je i důvodem 

současného zamítavého stanoviska vlády (viz sněmovní tisk č. 71)
2
. 

Hlavním cílem mé diplomové práce je načrtnout systémy odměňování od roku 

1993, resp. 1992, jelikož první úprava platu v zákonné podobě je ještě z tohoto roku, 

tyto systémy se pokusit analyzovat a posléze zhodnotit platové instituty, které jsou pro 

úpravu systému odměňování ve veřejné sféře adekvátní a účelné. V závěru práce se pak 

snažím o vlastní zhodnocení a návrh možných řešení, byť si uvědomuji složitost 

systému a jeho provázanost se mzdou, kterou v této práci nerozebírám. Dílčími tématy 

jsou podrobnější popisy jednotlivých platových institutů a jejich účelnost versus 

účelovost v systému odměňování. Zde si uvědomuji, že by práce mohla být podrobnější, 

ovšem mým cílem není jejich podrobný rozbor, který je obsažen v odborných 

publikacích např. v komentovaném znění zákoníku práce [Bělina, Drápal, 2012]
3
. 

Práce je strukturovaná do kapitol a podkapitol, přičemž stěžejními kapitolami 

jsou historie odměňování, současný platový systém a úprava de lege ferenda, tedy 

úprava ve služebním zákoně a případné návrhy na změnu současného stavu. Jelikož 

pracuji s historickými materiály a současnými právními předpisy, začlenila jsem do 

diplomové práce pouze analytickou část v podobě vlastních závěrů a hodnocení. 

Aplikační část jsem vzhledem ke zvolenému tématu vynechala. 

V úvodu bych se ráda pozastavila ještě u charakteru soudobého zpracování 

tématu. Literaturu, ze které jsem čerpala, jsem uvedla v závěru práce. Ráda bych však 

vyzdvihla texty, kterými jsem se zabývala aktivněji. Přestože v podstatě jedinou 

strukturovanou knihou zaměřenou na mzdy a platy je kniha od JUDr. Trylče a JUDr. 

Kocourka
4
, ke své práci jsem ji využila pouze zběžně pro načtení základního systému 

odměňování a získání prvotních informací. Jelikož se svým zpracováním jedná o 

                                                 

2
 Jedná se o sněmovní tisk č. 71/1 ze dne 8. ledna 2014, kterým vláda vyslovila nesouhlas se stávající 

úpravou služebního zákona. V době dokončování diplomové práce byl návrh služebního zákona se 

současnými změnami přikázán do Ústavněprávního výboru k projednání (sněmovní tisk 71/8).  
3
 BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2012. 1634 s.  

4
 TRYLČ, Ladislav, KOCOUREK, Jiří. Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR. 3.vydání. 

Hradec Králové : ANAG, 2003. 
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jedinou knihu tohoto druhu, pro další práci jsem hojně využívala především komentáře 

k zákoníku práce. Primární literaturou pak samozřejmě pro účely diplomové práce jsou 

platné zákony a nařízení vlády České republiky. Jako sekundární prameny jsem využila 

učebnice pracovního práva vydané pro potřeby Právnické fakulty Univerzity Karlovy v 

Praze a Západočeské univerzity v Plzni. Nízká míra soudobé odborné literatury v oblasti 

odměňování mě udivila, jelikož jsem předpokládala systematičtější zpracování tématu. 

Také judikaturu českých soudů jsem v diplomové práci neanalyzovala, a to z důvodu, že 

jen málo z nich bylo pro téma mé práce vhodné. Přestože rozsudky o zveřejňování výše 

platu, nárokových složkách platu a jiné jsou neopominutelné v rámci celkového pojetí 

odměňování, pro konkrétní kapitoly mé práce jsem je ovšem využít vzhledem 

k nastavenému tématu nemohla. Pracovněprávní judikatura se orientuje především na 

rozpory o důvodech a právnosti výpovědi z pracovněprávního vztahu, náhradu škody 

nebo diskriminaci.  

Metoda výzkumu v mé práci se opírá o analýzu primárních a sekundárních 

zdrojů, jak jsem uvedla výše. Jde o předpisy pracovního práva v oblasti odměňování; 

odborné články a dílčí judikaturu. Nedílnou součástí mé práce jsou i konzultace s 

kolegy z pracovního prostředí a pedagogy Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Ke 

zpracování tématu jsem přistoupila jako k popisu a komparaci východisek a koncepcí 

platového systému od počátku devadesátých let po současnou úpravu. 

Na závěr úvodního slova poznamenávám, že text diplomové práce je 

aktualizován podle právního stavu ke dni 18. srpna 2014.   
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2. Uvedení do problematiky odměňování ve veřejné správě 

2.1 Vymezení pojmů 

Základními pojmy užívanými v mé diplomové práci jsou mimo pojmů odměňování a 

plat, i další pojmy pracovního práva jakými jsou zaměstnavatel, zaměstnanec, civilní 

část veřejné správy atp. Při tvorbě diplomové práce jsem vycházela jak z jejich legální 

definice v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen zákoník práce nebo ZPr), tak 

z výkladů obsažených v četných komentářích uvedeného zákona a z judikatury. 

2.1.1 Odměňování 

Spravedlivé odměňování zaměstnance je jednou ze základních zásad pracovněprávních 

vztahů, jak je uvedeno v ustanovení § 1a zákoníku práce. Od působnosti nového 

zákoníku č. 262/2006 Sb. již není odměňování upraveno zvláštními zákony, ale je 

integrální součástí jednotného kodexu pracovního práva. Jak se uvádí v učebnici 

pracovního práva [Kahle 2012], cituji: „práce za úplatu základním znakem závislé práce 

(§ 2 ZPr), podle kterého zaměstnanec podřízený zaměstnavateli vykonává práci podle 

pokynů zaměstnavatele za mzdu, plat nebo odměnu za vykonanou práci.“
5
 Právní 

úprava odměňování se týká pouze zaměstnanců, resp. souvisí s pracovněprávním 

vztahem, a jako taková se tedy váže k závislé práci. Vzhledem k faktu, že odměna za 

práci (ať již v podobě mzdy, platu nebo odměny z práce konané mimo pracovní poměr) 

kompenzuje pracovníkovi tu skutečnost, že část svého času tráví a věnuje práci, která je 

vykonávána pro zaměstnavatele (nikoli tedy pro zaměstnance samotného) a je jím 

vykonávána osobně, musí být odměna dostatečným ekvivalentem vyhrazeného času, 

který práci zaměstnanec věnuje na úkor svého osobního rozvoje. Zároveň v současné 

společnosti musí výše odměny za práci zabezpečit zaměstnanci nejen základní životní 

potřeby, ale také nadstandardní potřeby, které mu zajistí společenské postavení a 

zabezpečí jeho rodinu. Část života tak zaměstnanec namísto rozvoje svého osobního 

života, rodinných vztahů nebo jakékoli jiné činnosti, podřídí výkonu práce za účelem 

                                                 

5
 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha : C.H.Beck, 

2012, s. 294. 
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dosažení prostředků nutných k zajištění vlastního živobytí. Tento princip se odráží v 

kompenzační a z části i v alimentační funkci odměny a v podstatě je hlavním důvodem, 

proč člověk do pracovněprávního vztahu vstupuje. 

2.1.2 Plat 

Na úvod vymezení pojmu platu jsem si dovolila užít ukázku situace pro současný 

pracovní trh typickou. Jedná se o text z webových stránek: „Připadá vám, že mzda, 

kterou měsíčně pobíráte, je příliš nízká? Zajímá vás, jak jsou na tom pracovníci na 

týchž pozicích, ale je vám hloupé se zeptat? Pro mnoho lidí je plat velmi citlivé téma. 

Rozpovídat se o jeho výši s kolegy v práci není tak snadné, jako optat se na dovolenou v 

Chorvatsku. Navíc jsou takové otázky považovány za netaktní a v některých firmách je 

dokonce výslovně zakázáno, aby zaměstnanci komunikovali o sumě, která se zobrazuje 

na konci jejich výplatní pásky. Přesto však chce mít každý přehled o platových 

výměrech v určitých odvětvích.“
6
 Novináři během honby za neopakováním stejných 

slov a snahy najít nejlepší synonyma, ale možná i všeobecným nevědomím, v tomto 

úryvku skáčou ze mzdy na plat sem a tam bez ladu a skladu, udělují je sportovcům nebo 

hvězdám showbyznysu, politikům i podnikatelům. Ve výsledku by se platem pak 

odměňovali podle rozhovoru v Lidových novinách parafrázovaném na webových 

stránkách http://www.mediar.cz/balsinek-reaguje-na-leka-vysoky-plat-jsem-si-v-mafre-

zaslouzil/ novináři sami. V českých podmínkách se s tímto nerozlišováním dvou 

základních pojmů, které systém odměňování rozdělují na dvě základní větve, setkáváme 

poměrně často. Jedná se o situace, kdy lidé zaměňují pojem platu a mzdy. Plat si často 

půjčujeme pro podnikatelskou sféru především proto, že jej lidé užívají ve slově 

výplata. Naopak pojem mzdy slýcháme často skloňován v souvislosti s výší minimální 

mzdy, a pokud zabrousíme do archaizmů, pak i v podobně odvození slova mzda od 

kdysi užívaného námezdního dělníka. Ani samotné učebnice pracovního práva 

nezdůrazní vždy primárně rozdíl mezi oběma pojmy, tudíž ani mezi dvousložkovým 

systémem odměňování. Zákoník práce vymezuje v úvodním ustanovení části o 

odměňování, kde se v § 109 odst. 1 ZPr nachází vymezení všech pojmů, které za 

vykonanou práci náleží zaměstnanci. Jsou jimi mzda, plat nebo odměna z dohody. Je 

                                                 

6
 ŠRETROVÁ, Markéta. Pobíráte optimálně vysoký plat?. Národní informační centrum pro mládež. 

[online]. 2011. Dostupné z WWW:  http://www.icm.cz/pobirate-optimalne-vysoky-plat 

 

http://www.mediar.cz/balsinek-reaguje-na-leka-vysoky-plat-jsem-si-v-mafre-zaslouzil/
http://www.mediar.cz/balsinek-reaguje-na-leka-vysoky-plat-jsem-si-v-mafre-zaslouzil/
http://www.icm.cz/pobirate-optimalne-vysoky-plat


13 

tedy patrné, že se jedná o tři způsoby možného ocenění zaměstnance za výkon práce. V 

následujících odstavcích je pak legálně definována mzda jako „peněžité plnění a plnění 

peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za 

práci“
7
. Z této definice však ještě nevyčteme, pro jakou kategorii zaměstnanců je mzda 

určena. Precizaci tedy přináší až ustanovení odstavce třetího, které jasně vymezuje 

zaměstnavatele, kteří odměňují zaměstnance platem. Jedná se o zaměstnavatele, kteří 

prostředky na platy získávají z veřejných rozpočtů, a jsou jimi: stát, územní 

samosprávný celek, státní fondy, příspěvkové organizace financované zřizovatelem 

nebo z úhrad podle zvláštních předpisů a školské právnické osoby, zřízené 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dále pak krajem, obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tímto jsme dospěli k 

závěru, že plat je poskytován zaměstnancům nepodnikatelské sféry, tedy v oblasti 

veřejné, a mzda naopak v sektoru podnikatelském nebo neziskovém. Ve všech 

případech se jedná o peněžité plnění, které náleží zaměstnanci od zaměstnavatele a je 

poskytováno za výkon práce. Rozdíl je pak v tom, z jakých zdrojů jsou prostředky na 

odměny zaměstnanců financovány, od čehož se odvíjí i systém úpravy a složení 

jednotlivých složek, které výslednou částku na tzv. výplatní pásce
8
 zaměstnanec vidí. V 

této části je také vhodné uvést, že na rozdíl o mzdy, která je předmětem smluvního 

ujednání na počátku i v průběhu pracovněprávního vztahu, se plat nesjednává
9
, ale 

určuje podle zákonem stanovených podmínek. Pro určení výše platu platí zákonem 

stanovené postupy obsažené v zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Platem rozumíme cenu práce, nebo odměnu za práci, kterou je povinen 

poskytovat zaměstnavatel zaměstnanci jako kompenzaci zaměstnancova „ušlého“ času. 

Plat je ekvivalent práce. Pokud není práce vykonávána, pak plat zaměstnanci nenáleží a 

nastupuje plnění ve formě jeho náhrady (klasicky v době překážek v práci). Výjimky z 

                                                 

7
 Ustanovení § 109 odst. 2 zákoníku práce. 

8
 Pojem je zde generalizován, uvědomuji si odlišnost sjednávání a určování mzdy a platu. 

9
 Při užití jazykového výkladu z povahy věci vyplývá, že v případě smluvního platu o sjednání jde. Podle 

ust. § 122 odst. 2 ZPr zaměstnavatel se zaměstnancem konkrétní měsíční částku sjedná a to s ohledem na 

jednotlivé složky platu včetně příplatků. Takto sjednaná částka posléze není o případné příplatky za práci 

přesčas navyšována, neboť jsou již tyto kompenzační opatření v měsíční částce smluvena. Jedná se tak o 

výjimku z určení výše platu.  
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výše uvedeného se vztahují pouze na bezpečnostní sbory, jakými jsou např. Policie ČR, 

Celní správa ČR, Vojenská velitelství, Vojenská správa a Vojenské úřady. 

Úpravu platu jako nutné kompenzace za závislou práci nalezneme v § 2 odst. 2 

zákoníku práce a dále v části šesté, především pak v ustanoveních § 122 a následujících 

zákoníku práce. 

2.1.3 Zaměstnavatel 

Zaměstnavatel je definován v ustanovení § 7 zákoníku práce. Základním pojmovým 

znakem je pracovněprávní vztah, ve kterém je zaměstnavatelem zaměstnávána alespoň 

jedna fyzická osoba. Zaměstnavatelem je ten, kdo je podle ustanovení § 18 občanského 

zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen o.z.) osobou fyzickou nebo 

právnickou. Právní subjektivitu právnických osob obsahovaly původně § 18 – § 20a a 

§ 20f – § 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Postavení subjektu práva tedy 

pro právnickou osobu fakticky znamenalo, že měla právní osobnost, a jako taková i 

práva a povinnosti omezitelná pouze zákonem. Bohužel se práva přičítala i entitám bez 

právní subjektivity, jakými jsou organizační složky, nebo orgány právnických osob. 

Vo.z. se jeho autoři snaží tomuto jevu vyhnout a na právnickou osobu je dále nahlíženo 

jako na subjekt práva a povinností, který nemá přirozené právo na vlastní právní 

osobnost (jako je tomu naopak u fyzické osoby). Od 1. ledna 2014 je tedy na úvaze 

státu, zda a jakým entitám způsobilost mít práva a povinnosti přizná.
10

 Tímto je 

odmítnuta koncepce tzv. zlidštění (v důvodové zprávě k Novému občanskému zákoníku 

uvádí Prof. Karel Eliáš pojem antropologizace) právnických osob a nahlížení na ně jako 

na umělý, ale lidský útvar. Celková koncepce o.z. je postavena na důstojnosti člověka, 

která má být jako nejvyšší hodnota právem chráněna. Z tohoto důvodu je také zřejmé, 

že nelze, co do práv a povinností, fyzickou a právnickou osobu stavět na roveň. 

Pro účely odměňování platem poskytuje zákoník práce výčet zaměstnavatelů v 

§ 109 odst. 3. U příspěvkových organizací je třeba doplnit, že náklady na platy a 

odměny za pracovní pohotovost jsou plně hrazeny z příspěvku na provoz a tedy z 

prostředků zřizovatele takové organizace. 

                                                 

10
 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: SAGIT, 2012, 

s. 75. 
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Pro účely určení zaměstnavatele je taktéž nutné zmínit zákon č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Tento zákon 

vymezuje v § 51 organizační složky státu, kterými jsou: ministerstva a jiné správní 

úřady, Ústavní soud a soustava soudů obecných, státní zastupitelství, Kancelář 

prezidenta republiky, Kancelář veřejného ochránce práv, dále úřady jako Nejvyšší 

kontrolní úřad a Úřad vlády ČR, potažmo i Akademie věd ČR, Grantová agentura ČR a 

jiné. Do skupiny zaměstnanců nepodnikatelské sféry jsou zahrnuti též pracovníci 

územně samosprávných celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů), obecní policisté (zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii), 

zaměstnanci příspěvkových organizací (podle zákonů č. 250/2000 Sb. a 219/2000 Sb.), 

pracovníci státních fondů (256/2000 Sb.) a dále soudci, státní zástupci, duchovní a další. 

2.1.4 Zaměstnanec 

Na rozdíl od zaměstnavatele může být zaměstnancem pouze fyzická osoba. Pracovník 

se v základním pracovněprávním vztahu zavazuje k výkonu závislé práce, kterou je 

práce vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, 

jménem zaměstnavatele, podle jeho pokynů, v pracovní době a na pracovišti (nebo 

místě jiném, pokud je dohodnuto v pracovní smlouvě). Závislá práce je vykonávána 

osobně, proto tedy nelze pod zaměstnance zařadit právnickou osobu. V současnosti 

známe tři kategorie zaměstnanců, jednou jsou zaměstnanci v pracovním poměru, druhou 

skupinou jsou zaměstnanci ve služebním poměru a nakonec zaměstnanci stanovení ve 

zvláštních předpisech upravujících jejich platové poměry. Do třetí kategorie spadají 

poslanci, senátoři, státní zástupci, soudci a další zaměstnanci vykonávající veřejnou 

funkci. Úprava definice zaměstnance je obsažena v § 6 zákoníku práce takto: 

„Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním 

pracovním vztahu.“ 

Pokud je pracovněprávní vztah založen formou veřejnoprávní úpravy, jedná se o 

služební poměr, jde tedy o vztah zaměstnance ke státu. V současnosti se úprava služby 

v České republice stále nestala účinnou, systém je ale v hojnosti užíván na pracovním 

trhu v Německu nebo Rakousku
11

. V druhém případě je vztah mezi zaměstnancem a 

                                                 

11
 Souhrnné porovnání platových systémů v civilním sektoru veřejné správy a služeb ve vybraných 

členských státech EU a ČR a doporučení pro úpravu českého platového systému, Výzkum pro potřeby 
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státem ryze soukromoprávního charakteru a je založen již zmíněnou pracovní 

smlouvou. Zaměstnanci civilní části veřejné správy jsou nejčastěji zaměstnanci 

organizačních složek státu, státních fondů, samospráv, školských nebo jiných 

vzdělávacích právnických osob, zdravotnických zařízení nebo příspěvkových 

organizací, jejichž rozpočty jsou zcela nebo částečně hrazeny z prostředků veřejných 

zdrojů. Česká republika nezná na rozdíl např. od Belgie
12

 dlouhodobou garantovanou 

pracovní smlouvu pro zaměstnance nebo pracovní místa s definitivou
13

, přesto má 

mnoho specifických institutů tohoto typu zaměstnávání v porovnání s jinými členskými 

státy Evropské unie podobných, např. institut jmenování do služebního místa, nebo 

dodržování služební kázně. Podobnost jednotlivých úprav vychází z harmonizace 

zákonů o státní službě na úrovni členských států. 

2.1.5 Civilní část veřejné správy 

Pro definování pojmu veřejné správy jsem využila veřejného práva a čerpala jsem z 

učebních materiálů práva správního. Učebnice [Hendrych, 2012]
14

 pojem veřejná správa 

vykládá jako „určitý druh činnosti (tj. spravování) nebo instituci (organizaci, úřad), 

která veřejnou správu vykonává.“
15

 Veřejnou správu vnímáme ve formálním a 

materiálním smyslu. Zatímco v prvním případě je kladen důraz na pravomoc a 

působnost institucí a jejich orgánů, pak v druhém případě (materiálním pojetí) se zabývá 

především činností státních a jiných veřejnoprávních institucí. 

Pojem veřejná správa je definován také v učebnici pracovního práva [Hůrka, 

2011] jako „oblast výkonu veřejné moci zahrnující řídící, rozhodovací, organizační, 

koordinační a kontrolní činnosti, které se týkají veřejných záležitostí a prosazování 

veřejného zájmu v nich; jde o formu uskutečňování výkonné moci. Systém výkonu 

veřejné správy se rozpadá do dvou subsystémů, a to státní správy a samosprávy.“
16

 

                                                                                                                                               

státu, projekt HC 192/10, Smlouva č. GK MPSV-01-192/10, Svazek 3, Výzkumný ústav práce a 

sociálních věcí (VÚPSV), Vlach Jan a Baštýř Ivo, Praha 2011. 
12

 Souhrnné porovnání platových systémů v civilním sektoru veřejné správy a služeb ve vybraných 

členských státech EU a ČR a doporučení pro úpravu českého platového systému, Výzkum pro potřeby 

státu, projekt HC 192/10, Smlouva č. GK MPSV-01-192/10, Svazek 3, Výzkumný ústav práce a 

sociálních věcí (VÚPSV), Vlach Jan a Baštýř Ivo, Praha 2011. 
13

 Definitivu znala již právní úprava Rakousko-Uherska a do svého právního řádu ji začlenila i 

Československá republika v roce 1918.  
14

 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha : C.H.Beck, 2012, 826 s.  
15

 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. s. 5. 
16

 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 385. 
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V diplomové práci se často objevuje také související pojem státní služba. Jedná 

se o zvláštní zákonnou úpravu zaměstnaneckého poměru fyzické osoby vůči státu, resp. 

České republice. Jelikož státní služba spadá do veřejného práva, pak s ustanoveními 

pracovněprávními v zákoníku práce nesouvisí a nelze je na státní službu vztáhnout. 

Definici pojmu je tudíž nutné hledat taktéž v učebnicích správního práva. „Státní služba 

je důležitou složkou státní správy, neboť pod pojmem státní služba obvykle rozumíme 

právní poměry zaměstnanců ve státní správě.“
17

 Na rozdíl od pracovněprávního vztahu 

je u státní služby silně omezena autonomie vůle účastníků vztahu. V současnosti je 

účinnost zákona o státní službě odsunuta k 1. lednu 2015. 

2.2 Odměňování v historických souvislostech a jeho základní 

zásady 

V období minulého režimu se systémy odměňování v rozpočtové sféře rozpadaly na 

několik samostatných větví, a to v důsledku diferenciace na základě hospodářské 

organizace nevýrobní sféry. V osmdesátých letech byly podniknuty kroky ke sblížení 

mzdových systémů. Jedním z příkladů je výnos Federálního ministerstva práce a 

sociálních věcí ze dne 12. září 1984 č. 51-12430-3156 o odměňování technicko-

hospodářských pracovníků
18

, kterým došlo k jednotné úpravě kategorie zaměstnanců. V 

rámci platové sféry ovšem k výrazným změnám nedocházelo. Platové tarify odrážely 

diferenciaci jednotlivých hospodářských odvětví, tak jak bylo třeba pro státní politiku a 

ideologii. Jejich vytváření bylo následně nekoordinované a uspořádání tarifů se řídilo 

hierarchicky podle stupně řízení a působnosti dané organizace (podniku, instituce), tedy 

čím výše na stupni řízení (směrem k ústředí), tím vyšší platový tarif. Systémově tím 

došlo k odlišnému odměňování za práci stejné hodnoty a shodné náročnosti, čímž bylo 

vyloučeno jakékoli srovnání v rámci odvětví. Plat byl navíc skládán z příplatků, které na 

rozdíl od dnešní úpravy, v některých případech přesahovaly procentuálně základ v 

celkové výši platu. V devadesátých letech bylo v souvislosti s převratem nutné 

přizpůsobit systémy odměňování nové politicko-ekonomické situaci. Vzorem byla jak 

                                                 

17
 POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2002, s. 125. 

18
 TRYLČ, L., KOCOUREK, J. Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR. 3. vydání. Hradec 

Králové : ANAG, 2003. s. 176. 
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úprava v Československu před rokem 1950, tak úpravy v mnohých evropských státech. 

Základní principy odměňování ve veřejné sféře byly stanoveny takto: 

1. odměňování platem pouze na základě zákona, 

2. konkretizace odměňování platem byla svěřena pouze do působnosti vlády 

ČR, 

3. nelze pro úpravu platu užít předpis nižší právní síly než je nařízení vlády. 

Výše uvedené principy byly posléze doplněny především obecnými principy pracovního 

práva. Jedná se o zásady autonomie vůle: „co není zakázáno, je dovoleno“, dále zásadu 

rovného zacházení a zákazu diskriminace, zákaz ukládání peněžních postihů 

zaměstnavatelem za porušení pracovní povinnosti zaměstnance, sjednávání zajištění 

závazků v pracovněprávním vztahu, zákaz nucené práce zakotvený samotnou Listinou 

základních práv a svobod (dále jen LZPS), princip zvláštní ochrany zaměstnance, 

princip smluvní volnosti, informování a projednání, kolektivní zastupování, řádný 

výkon práce v souladu se zájmy zaměstnavatele nebo bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci. Po rekodifikaci soukromého práva (účinnost k 1. 1. 2014) jsou jimi podle 

demonstrativního výčtu ustanovení § 1a zákoníku práce: 

1. zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, 

2. uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, 

3. spravedlivé odměňování zaměstnance, 

4. řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele, 

5. rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace, 

6. a zákaz nucené práce, který zakotvuje Listina základních práv a svobod 

v čl. 9 odst. 1 (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.). 

Základní zásady jsou hlavní výkladová a aplikační pravidla, která by měla být 

teoretickým východiskem pro další legislativní práce, i přesto že jsou proměnlivé a 

odvislé od společenského naladění. Naopak jejich univerzálnost by měla zajistit 

dlouhotrvající nastavení standardů, kterých se musí právní řád držet. Každé ustanovení 

pracovního práva musí být vykládáno se zřetelem na zásady výše uvedené, přičemž na 

úpravu odměňování je třeba vztáhnout především zásadu rovného zacházení se 

zaměstnanci a spravedlivého odměňování. Zásady pracovního práva nesmějí vybočovat 
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z obecných zásad práva soukromého, potažmo ze zásad práva ústavního. Dodržení 

tohoto principu jednotnosti znamená mimo jiné také právní jistotu pro občany. 

Ze zásad je třeba vyzvednout především zásadu stejného odměňování, resp. 

spravedlivého odměňování, obsaženou v čl. 1 a čl. 28 LZPS, které jsou dále 

precizovány antidiskriminačním zákonem. Jedná se o zásadu upravenou zároveň v 

četných mezinárodních a unijních dokumentech, které Českou republiku zavazují. Z 

nejdůležitějších dokumentů uvádím Úmluvu Mezinárodní organizace práce o stejném 

odměňování č. 100 z roku 1951, která uvádí, že musí být „na všechny pracovníky 

uplatňována zásada stejného odměňování pro pracující muže a ženy za práci stejné 

hodnoty“
19

; dále dokument OSN Úmluva o odstraňování všech forem diskriminace žen, 

jehož teze jsou promítnuty do § 110 odst. 1 a § 16 zákoníku práce. Z dokumentů 

Evropského společenství a Evropské Unie je třeba zmínit Smlouvu o založení 

Evropského společenství (článek 141) a směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 

2006/54/ES z 5. července 2006, o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného 

zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání, konkrétně: „V případě 

stejné práce nebo práce, které je přiznána stejná hodnota, se odstraní přímá a nepřímá 

diskriminace na základě pohlaví, pokud jde o všechna hlediska a podmínky 

odměňování. Zejména pokud se pro stanovení odměny používá systém klasifikace prací, 

je založen na stejných kritériích pro muže i pro ženy a je sestaven tak, aby vyloučil 

diskriminaci na základě pohlaví.“
20

 

Zásady, jakožto jedna z nejdůležitějších částí objektivního práva, jsou 

neopominutelnými principy, které tvoří axiologickou a teleologickou konzistenci 

jednotlivých odvětví právního řádu. Právě míra obecnosti a univerzálnosti dovoluje 

jejich široké užití pro celý právní řád a zároveň specifické užití pro jednotlivá odvětví 

práva. Pracovní právo je ovlivněno zásadami univerzálními a zároveň tvořeno zásadami 

uvedenými v § 1a zákoníku práce, které lze vztáhnout pouze a jedině na toto odvětví 

práva. Jejich výčet není uzavřený a právní teorie v budoucnu může přispět principy 

novými. V rámci zásady spravedlivého odměňování je nutné stále držet na paměti 

rovnost a spravedlnost při odměně za stejnou práci. V tomto ohledu je možné ji pouze 

                                                 

19
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/54/ES z 5. července 2006, o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. 
20

 Hlava II, kapitola 1, článek 4 Zákaz diskriminace směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 2006/54/ES z 5. července 2006, o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a 

ženy v oblasti zaměstnání a povolání. 
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dále precizovat pomocí jejího extenzivního výkladu, nikoli však ze základních zásad 

pracovního práva opominout, nebo snad v budoucnu dokonce vyjmout. 
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3. Vývoj platového systému v letech 1990 – 2014 

Následující kapitola se zaměřuje na vývoj systému odměňování od roku 1990 do 

současnosti. Do diplomové práce je zařazen podrobný popis historie především proto, 

aby bylo patrné, ze kterých principů a společenských souvislostí současná právní úprava 

odměňování vychází. 

3.1 Vývoj odměňování zaměstnanců v souvislosti s přechodem 

k demokracii a tržní ekonomice v letech 1990 – 1992 

Po pádu komunistické totality byla silná potřeba změny koncepce předrevolučního 

platového systému, který by měl stát na zcela nových principech, než které byly 

uplatňovány v předchozím režimu, kdy šlo především o ideologicky zaměřený 

mechanismus řízení pracovníků. Kvalifikované práce byly hodnoceny průměrně až 

podprůměrně, navíc došlo k velkému odlivu tzv. administrativních pracovníků do sféry 

výrobní. V důsledku druhé světové války, ale i politické ideologie pracujících tříd došlo 

k nárůstu počtu žen pracujících v administrativě. Ženy nahradily muže, kteří byli 

přiděleni do zemědělských a hospodářsko-technických prací, což v důsledku znamenalo 

tzv. feminizaci nepodnikatelského sektoru.
21

 Centrální určování mezd a platů bylo zcela 

ovládnuto kritérii společenské prospěšnosti práce a jejího významu. Takto politicky, 

nikoli tržně-hospodářsky motivovaný systém odměňování bylo třeba nastavit odlišně již 

v prvních letech nového státního uspořádání. 

Hlavní práce ve vládních orgánech federace a republik se vykonaly především v 

letech 1990 – 1991, kdy došlo k formulování základních tezí a cílů v systému 

odměňování v nepodnikatelské i podnikatelské sféře. V civilním sektoru veřejné správy 

a služeb se rozvinuly dvě hlavní koncepce systému odměňování. První projekt stál na 

uplatnění státní služby, tedy služebních vztahů zaměstnanců ke státu a vzájemně mezi 

sebou. Základními principy tohoto systému měla být koncepce profesionalizace veřejné 

správy dosažená kladením důrazu na odbornost, samostatnost, nezávislost a neúplatnost 
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 BAŠTÝŘ, I. Vývoj a stav platového systému části veřejné správy a služeb v České republice v letech 

1992 – 2011. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011, s. 6. 
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výkonu veřejné správy. Profesionalizace měla být provázena také výběrem dostatečně 

kvalifikovaných pracovníků a jejich stabilizací v systému. Myšlenkou bylo 

systematicky zabraňovat vysoké fluktuaci zaměstnanců z nepodnikatelské do 

podnikatelské sféry. Aby mohlo být principu profesionalizace dosaženo, musela 

existovat personální strategie státu. Pro první ze dvou projektů však nebyl dostatek 

politické vůle, která by soustavným tlakem na racionalitu stavu pracovníků v 

nepodnikatelské sféře a jejich kvalifikovanost a kompetentnost působila. Bohužel, 

systematicky stabilizace systému není zajištěna dodnes.
22

 Pro minimalizaci zatížení 

státního rozpočtu při určování platů je třeba zajistit závaznou soustavu pracovních míst, 

která by byla obsazována, a určení kvalifikace potřebné pro daná pracovní místa. V 

tomto ohledu je třeba vyzvednout úspornost v personálním obsazení a systém 

odměňování v civilní části veřejné sféry v zemích, jakými jsou Spolková republika 

Německo nebo Belgické království, které projekty systematizace pracovních míst ve 

veřejné správě užívají. Oba státy znají praxi systematizace pracovních míst podle 

platových tříd, která podléhají centrální regulaci, a jsou každoročně přizpůsobeny 

sociálně-tržním podmínkám. Pravomoc upravovat systematizaci připadá vládě obou 

zemí, ale podléhá schválení zákonodárnými sbory. Nelze ovšem opominout vliv 

sociálních partnerů, kteří se podílejí na valorizaci platových tarifů. V tomto ohledu 

Česká republika zaostává a bohužel ani příslib účinnosti služebního zákona situaci ve 

státní správě nezlepší. 

Je na místě také připomenout, že Česká republika nemá zavedený systém 

porovnávání výdělku mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou, který by zřejmě 

výrazněji přispěl k výše uvedené potřebě koncepce obsazování pracovních míst a 

struktury početních stavů zaměstnanců. Kompletní přehled mělo přinést zavedení dvou 

informačních databází, konkrétně Informačního systému o průměrném výdělku z roku 

2000, známý pod zkratkou ISPV spravovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, a 

Informačního systému o platech z roku 2005, který zavedlo Ministerstvo financí ČR. 

Oba systémy sice fungují, stojí však odděleně a s výsledky, které poskytují, v 

současnosti není nakládáno pro účely výše uvedené koncepce. Jsou pouze 

informativního charakteru a jejich výsledky jsou využívány při tvorbě koncepce fiskální 
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 Národní ekonomická rada vlády (NERV): Rámec strategie konkurenceschopnosti, editor: prof. 

Mejstřík, Praha, MPO, 2011. 
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a platové politiky, dále na tvorbu platových systémů v rozpočtové sféře a také pro účely 

aktualizace právních předpisů a tvorbu metodik zaměstnanosti.
23

 S údaji ze systémů se 

pracuje především na bázi teoretické, nikoli pro potřeby reálné tvorby politiky 

obsazování míst ve státní správě. Úspornost personálního vybavení se tak v současnosti 

řídí pouze subjektivními potřebami jednotlivých státních orgánů a složek státu. Pro 

zaměstnance nepodnikatelské sféry je to ukazatel hned dvojí. Za prvé je tím 

pracovníkům ve veřejné správě a službách podvědomě naznačeno, že není předem jasně 

dané pravidlo pro počet zaměstnanců na daném pracovišti, ani kritérium, podle kterého 

se případně bude řídit ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti nebo 

snížení stavu zaměstnanců. Na prvý ukazatel se pak přímo váže druhý, kterým 

podvědomě zaměstnanci cíleně nepracují na svém odborném růstu, zvyšování 

kvalifikace, pokud se nejedná o podmínku jejich dalšího zaměstnávání, nebo nejsou 

motivováni k dlouhodobému zvyšování pracovních výkonů. 

Druhou koncepcí bylo postavení systému odměňování na nových principech, 

které se měly týkat celého veřejného sektoru, resp. civilního sektoru veřejné správy a 

služeb. Koncepce obsahovala osm principů, které budou v následujících odstavcích 

popsány. 

Prvním principem byla univerzálnost systému, tedy schopnost jej aplikovat na 

všechny zaměstnavatele veřejného sektoru, kteří financovali platy zaměstnanců plně 

nebo z větší části z veřejných zdrojů (např. státní rozpočet, rozpočet obce, rozpočet 

kraje atd.). Tento princip zaručoval diferenciaci na základě náročnosti a odbornosti 

práce, nikoli subjektivních hlediscích. Okruh zaměstnanců, na který se měla koncepce 

vztahovat, byl vymezen velmi široce a v podstatě pojímal veškerý veřejný sektor. 

Druhým principem bylo vymezení složek platového systému. Tento princip 

vylučoval, resp. omezoval smluvní volnost stran při stanovení výše platu. Omezení 

autonomie vůle bylo možné pouze na základě zákona. Ustanovení mělo kogentní 

charakter, strany se nemohly od něj odchýlit. 

Třetím principem byla jednotnost systému. Ohodnocení práce bylo odvislé od 

hodnocení složitosti, odbornosti a namáhavosti práce stanovené v platových tarifech a 
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 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Informační systém o platech. [online]. 2004. Aktualizace 2014.  

Dostupné z WWW: http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/informacni-systemy/is-o-

platech. 
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od náročnosti práce, což se odráželo naopak v platových třídách. Tento princip 

zaručoval především možnost srovnání jednotlivých odvětví veřejného sektoru. 

Čtvrtý princip doplňoval předchozí tím, že formou stanovení potřebné odborné 

kvalifikace a vzdělání nastavil nutnou výši odbornosti a kvalifikačních předpokladů pro 

jednotlivé pracovní pozice, bez kterých nelze práci případným nekvalifikovaným 

zaměstnancem konat. 

Pátým principem je nestrannost a nezávislost při individuálním určování výše 

platu nadřízeným pracovníkem. Vyšší ohodnocení napříště souviselo se zvyšováním 

odborných zkušeností zaměstnance a s jeho dlouhodobou pracovní výkonností. 

Principem šestým byl důraz na odlišení ohodnocení náročnosti výkonu vedoucí 

pozice, které bylo provedeno samostatným institutem nazvaným příplatek za vedení. 

Sedmý princip stanovil možnost zaměstnavateli ohodnotit mimo rámec tříd a 

stupňů zaměstnancovu dlouhodobou výkonnost a nadstandardní plnění významných 

jednorázových úkolů, a to buď formou osobního příplatku (za výkonnost – motivační 

stimulans mezi zaměstnanci), anebo odměny (za jednorázové úkoly – ocenění 

jednorázové ex post). 

Platový systém měl být založen na systému obligatorních složek platu a společně 

s tím i na komplexu kompenzačně-motivačních příplatků. Jednalo se o příplatky, které 

zaměstnanci kompenzovaly práci ve ztíženém prostředí, nebo práci v nestandardních
24

 

časech (příplatky byly navrženy podobně jako dnes – za práci v sobotu a v neděli, za 

práci ve svátek, přesčasy, práce ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách, práce v 

noci). Osmý princip navazoval především na mezinárodní závazky České republiky, jak 

je uvedeno v předchozí kapitole. 

Z obou koncepcí byla přijata druhá z výše jmenovaných. Přijatý projekt 

zahrnoval úpravu odměňování u zaměstnavatelů orgánů a organizací hrazených z 

rozpočtů federace, dále příspěvkových organizací, které byly financovány z rozpočtů 

zřizovatele – státu, obce nebo kraje, zejména jde o pedagogické pracovníky, zdravotní 

pracovníky, pracovníky sociální péče, vědecké pracovníky, technické a administrativní 

pracovníky a částečně i bezpečnostní sbory. 
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 Jedná se o výkon práce v pracovních režimech, které jsou odlišné od režimů běžných, tedy práce 

přesčas, práce v noci, práce v sobotu a neděli, práce v den svátku.  
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Zásadním legislativním počinem v oblasti odměňování byl zákon č. 143/1992 

Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších 

organizacích a orgánech (dále jen platový zákon). V účinnost vstoupil poměrně brzo, v 

květnu 1992, a vztahoval se na všechny rozpočtové organizace a příspěvkové 

organizace, jejichž platy a odměny byly hrazeny z rozpočtu zřizovatelů. Zákon se 

vztahoval jak na zaměstnance v pracovním poměru, tak na zaměstnance ve služebním 

poměru. Tímto byla naplněna (společně se zákonem o mzdě) druhá koncepce 

odměňování navržená počátkem devadesátých let. Platový zákon vymezil legální 

definici platu a jeho rozčlenění na obligatorní a fakultativní složky. Plat byl definován v 

§ 3 odst. 2 zákona o platu jako „peněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem 

zaměstnanci za práci. Za plat se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních 

předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní 

náhrady a odměna za pracovní pohotovost.“
25

 Podle zákona o platu se jedná o souhrn 

všech platových složek upravených zákonem (potažmo příslušnými nařízeními vlády) 

náležící zaměstnanci za vykonanou práci. Obligatorní složky jsou ty, které je 

zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout za vykonanou práci. Fakultativními 

složkami jsou takové, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout může a zaměstnanec 

na ně nemá automaticky právo. Pokud se ale rozhodne zaměstnavatel fakultativní 

složky poskytovat, pak je třeba dodržet zákonná pravidla. Z fakultativních složek znal 

zákon o platu osobní příplatek a odměny. Obligatorními složkami platu byly platový 

tarif, příplatek za vedení, příplatek za zastupování a soubor kompenzačně-motivačních 

příplatků, jak bylo výše uvedeno. 

Platový systém podle zmíněného zákona č. 143/1992 Sb. byl strukturován na 

platový tarif, platové třídy, platové stupně a platové stupnice, příplatky a odměny. V 

následujících odstavcích budou podrobněji popsány všechny z uvedených částí systému, 

tak jak je zákon o platu upravoval. Účinnost nové komplexní úpravy (zde je nutné uvést 

i nový zákon o mzdě č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a 

průměrném výdělku) byla stanovena na 1. května 1992. Došlo tak ke sjednocení 

odměňování v celé rozpočtové sféře. S výše uvedenými zákony přímo souvisely čtyři 

nařízení vlády (dále jen n.v.): 

                                                 

25
 Ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v 

rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. 
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a. n.v. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a 

některých dalších organizací, 

b. n.v. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy 

a některých dalších orgánů a obcí, 

c. n.v. 79/1994 Sb., o platových poměrech ozbrojených sil, bezpečnostních 

sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků sborů požární ochrany a 

zaměstnanců některých dalších organizací (tzv. služební platový řád), 

d. n.v. 252/1992 Sb., o podmínkách poskytování a výši zvláštního příplatku za 

vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních 

podmínkách. 

Výše uvedená nařízení se ve své úpravě v podstatě podobala. Poslední ze jmenovaných 

nařízení se pak vztahovalo na všechny zaměstnance státní správy a služeb plošně, čímž 

došlo ke shodnému ohodnocení pracovních podmínek srovnatelných. Rozčlenění 

úpravy v nařízeních č. 251/1992 Sb., 253/1992 Sb. a 79/1994 Sb. bylo pouze pro forma, 

tedy pro přehlednost platového ohodnocení pracovníků, čímž bylo také umožněno 

upravit odlišně některé formy zvláštních nebo hodnostních příplatků. Úprava platu se 

vztahovala na pracovněprávní vztah založený pracovní smlouvou i na služební poměry 

(a to z důvodu absence služebního zákona). 

Platový tarif byl zákonem o platu stanoven jako minimální nepodkročitelné 

limity stanovené měsíčně pevnou částkou, čímž je vyloučena možnost poskytování 

např. hodinové nebo úkolové formy platu (na rozdíl od mzdy, která může být časová, 

úkolová atp.). Kogentní ustanovení zaručila, že zaměstnavatel nemohl jiný než měsíční 

plat poskytovat. Platový tarif byl stanoven v korunách v rozpětí s dolní a horní hranicí, 

tzv. sazbou. Stejně jako dnes představoval platový tarif největší část ze všech složek 

platu. V platovém tarifu se odráží ocenění prací s rozdílnou úrovní složitosti a 

psychické a fyzické náročnosti. Úprava zůstala v základech stejná dodnes, pouze 

současná právní úprava užívá pojmosloví složitost, odpovědnost a namáhavost práce a 

zná 16 platových tříd. Platové tarify se podle výše uvedeného tehdy stupňovaly do 12 

platových tříd. Tento systém se později stal podkladem pro utváření katalogu práce. 

Úprava znala členění platového tarifu dále na platové stupně, kterých bylo deset. 

Jednalo se o pevné peněžní hodnoty, které diferenciovaly výši platu mezi zaměstnanci 

na základě dosažené praxe v oboru, a to bez možností subjektivního zneužití 
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zaměstnavatelem v rámci rozpětí platových tarifů. Zaměstnavatelé byli ovšem zmocněni 

prováděcími nařízeními k možné úpravě pravidel, která zaměstnancům měla zaručit 

postup v platových stupních na základě hodnocení jejich pracovních výsledků. Jelikož 

se ovšem ze strany zaměstnavatele muselo jednat o podrobně vypracovaná pravidla, 

která bylo nutno aplikovat plošně a jednotně pro všechny zaměstnance daného 

zaměstnavatele, nebylo tohoto zmocnění často využíváno. Jeho zrušení k 1. lednu 2001 

je přičítána i složitost daného dílčího systému v postupu v platovém stupni. 

Zákon o platu k základní výměře platu stanovil příplatky: 

1. za vedení, za zastupování, 

2. kompenzačně-motivační, za 

a. práce přesčas, 

b. noční práce, 

c. práce v sobotu a neděli, 

d. práce ve svátek, 

e. práce ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, 

f.  rizika plynoucí z ochrany zájmů státu a z mimořádné 

neuropsychické zátěže, 

3. osobní příplatek, 

4. odměnu. 

Nová úprava právních vztahů pracovníků a státu a především četné změny ve struktuře 

státu a reorganizace pracovních míst v důsledku změn pravomocí a působností 

jednotlivých státních a samosprávních orgánů znamenala i faktickou změnu 

personálního obsazení jednotlivých pracovních míst. Původně se uvažovalo o začlenění 

systému vzdělávání pracovníků a hodnocení výsledků práce společně se systémem 

optimalizace nákladů na platy do celého systému nového odměňování. K tomu ovšem 

nedošlo také v důsledku nepřijetí plánovaného služebního zákona. Kritéria pro strukturu 

a počet funkcí obsazovaných zaměstnanci orgánů veřejné správy absentují dodnes. 

V závěrečném shrnutí této etapy vývoje systému lze uvést, že odstranění 

odměňování na základě hierarchicky odstupňovaných nomenklatur proběhlo relativně 

úspěšně. Za negativa uvedu nepřijetí služebního zákona, jehož myšlenka se objevila již 

v roce 1990 s předpokládanou účinností od roku 1993. Ovšem koncepční principy, 

jakými byla profesionalizace státní správy a utlumení vlivů trhu práce pro stabilizaci 
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pracovníků státní správy a jejich ekvivalentní ohodnocení (především erudice), dostály 

svému naplnění. Přestože byl na přechodnou dobu užit mzdový systém pro překlenutí 

období bez úpravy odměňování v nepodnikatelské sféře, principiálně byla důležitost 

vzniku nového systému vyzdvižena a upřednostněna před mnohými úpravami ostatních 

pracovněprávních vztahů. Tím došlo v podstatě k pozici odměňování jako jedné z 

nejpalčivějších otázek pracovního práva v porevolučním období. Za klady právní 

úpravy uvádím komplexní úpravu principů odměňování v nepodnikatelské sféře, jakými 

jsou např.: 

a. princip „za vykonanou práci náleží zaměstnanci plat“ (součet složek platu 

nesmí být nižší než aktuální výše minimální mzdy); 

b.  minimální platové tarify stanovují nepodkročitelnou měsíční paušální částku 

náležející zaměstnanci; 

c. založení rozdílnosti prací na základě míry složitosti, čímž byl postaven 

základ katalogu prací; 

d. zařazení do platové třídy na základě sjednaného druhu práce bez užití 

subjektivního uvážení zaměstnavatele; 

e. zvlášť vedené ohodnocení vedoucích zaměstnanců s ohledem na práci 

přesčas a vyšší administrativní zatížení; diferenciace platu podle délky praxe 

(k čemuž slouží platové stupně); 

f. kompenzace zhoršených pracovních podmínek a na závěr úprava příplatků 

za práci přesčas, splatnosti srážek z platu atp.  

V prvních letech tyto rozsáhlé změny znamenaly celkový pokles výdělků a prohloubení 

propasti vůči podnikatelské sféře. V důsledku toho byl zaveden roku 1994 institut tzv. 

dalšího platu, kterým bylo zaměstnanci dvakrát do roka (pololetně) vyplácen další plat 

jako kompenzace za nerovnost výše výdělku s podnikatelskou sférou. Tento institut, 

známý jako plat tzv. na Vánoce a plat na letní dovolenou, byl zrušen v roce 2004. 
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3.2 Vývoj odměňování v letech 1993 – 2010 

3.2.1 Základní charakteristika a zásady ovlivňující vývoj 

odměňování 

Úprava odměňování v letech 1993 – 2010 podléhala mnohým rozličným faktorům. 

Prvním z nich byl především proces výstavby nové struktury státu a celospolečenská 

transformace. Docházelo k fluktuaci zaměstnanců ze státní do podnikatelské sféry a 

především k vzniku četných nových zaměstnavatelů, tedy i nových pracovních míst, 

která bylo třeba zaplnit. Podnikatelská sféra nabízela zaměstnancům vyšší výdělky, než 

byl plat za práci ve státní správě. S tímto faktorem souvisel i druhý nový jev, kterým 

byla privatizace a odstátnění podniků. Třetí a čtvrtý faktor souvisel s restrukturalizací 

veřejné správy a především vybudováním nové samosprávy, kdy od roku 2000 byla 

Česká republika členěna na obce a kraje; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 

129/2000 Sb., o krajích, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 

Silný vliv na systém odměňování měl i vstup České republiky
26

 do Evropské 

Unie a závazky z tohoto členství plynoucí, přičemž hlavním z nich byla nutná podmínka 

přijetí tzv. antidiskriminačního zákona
27

. Právní úpravy provedené v souvislosti s 

členstvím v EU vychází z ústavních zásad, resp. z článků 1, 3 a 28 Listiny základních 

práv a svobod. Zásada rovného zacházení na úrovni evropského práva vychází 

především z čl. 119 Římské smlouvy, tj. čl. 141 ve znění Amsterodamské smlouvy. 

Právě ta je významná začleněním rovnoprávnosti pohlaví mezi hlavní cíle Společenství. 

Dále tato smlouva precizovala články 118 a 119 Smlouvy o ES (pozdější články 139 a 

141 SEU, tj. ve znění Lisabonské smlouvy). Rovné zacházení s muži a ženami a zákaz 

diskriminace z důvodu pohlaví se zařadily mezi základní zásady a cíle Evropské unie, 

jak vyplývá z článků 2 a 3 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii. Ze sekundárního práva EU 

je nutno uvést směrnici Rady č. 75/117/EEC (1975/117/EHS), o sbližování právních 

                                                 

26
 Smlouva o přistoupení publikována pod č. 44/2004 Sb.m.s. Smlouvou jsou přebírány závazky plynoucí 

z práva primárního a sekundárního, včetně dočasných výjimek. K harmonizaci právního řádu ČR 

docházelo v letech 1998 – 2004. Legislativně se práce dotknuly i Ústavy České republiky – především 

režimu čl. 10 a čl. 10a a dalších. Hlavními zásadami, kterými je ČR vázána, jsou zásada aplikační 

přednosti práva Evropských společenství a EU před právem národním a zásada bezprostředního účinku. 
27

 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a 

o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ze dne 23. dubna 2008. 
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předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejného odměňování mužů a 

žen (uplatňuje princip, že muži a ženy mají nárok na stejnou odměnu za stejnou práci). 

Respekt k zásadě rovného zacházení ČR vyjádřila zároveň svou vázaností 

mezinárodními dokumenty, jakými jsou Všeobecná deklarace lidských práv (čl. 23 

odst. 2 Každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na stejný plat za stejnou práci.; a 

odst. 3 Každý pracující má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by 

zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti a která 

by byla doplněna, kdyby toho bylo třeba, jinými prostředky sociální ochrany.), dále čl. 

11 písm. d) Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluva o diskriminaci 

(č. 111. publikována pod č. 465/1990 Sb.), Úmluva o stejném odměňování pracujících 

mužů a žen za práci stejné hodnoty (publikována pod č. 450/1990 Sb.). 

Systém odměňování byl v tomto období však narušován nekoncepčními 

instrumenty přijímanými v souvislosti se změnami politického klimatu ve společnosti. 

Faktor ideově-politický byl častěji silnější než samotné argumenty pro a proti 

jednotlivým legislativním úpravám. 

3.2.2 Dvanáctitřídní platový systém v letech 1993 – 2003 

Úprava platu se v následujících letech řídila ustanoveními zákona o platu, jak 

bylo popsáno výše. Původně byl zvolen systém platového rozpětí ve dvanácti třídách a 

deseti platových stupních, a to pro celou škálu činností ve veřejné správě a službách. 

Nadále zůstávalo problémem kvalitní ohodnocení zaměstnanců vůči podnikatelské 

sféře. Od roku 1993 měl problém řešit diferenciovaný růst platových tarifů mezi 

platovými třídami. Křivka progrese ale nebyla vysoká a propast mezi úrovní platů a 

úrovní mezd stále zela. 

V roce 1994 byl zaveden institut tzv. „dalšího platu“ jako vyrovnávacího 

prostředku mezi rozdíly podnikatelské a nepodnikatelské sféry. Další plat byl zaveden 

novelou č. 40/1994 Sb., kterým se legislativně ČR inspirovala v rakouské a německé 

úpravě. Výplata měla být dvakrát ročně, tj. pololetně, a to v období léta (na dovolenou) 

a v období zimy (na vánoce). Institut, který již podnikatelská sféra znala, se ale v plné 

výši poskytl pouze jednou, a to v roce 1994, v dalším roce se posléze našly prostředky 

pouze na jeden ze dvou platů v plné výši. Vláda měla pravomoc stanovit konkrétní 

procentuální podíl (sazbu) z nárokové výše dalšího platu, čímž měla flexibilně reagovat 
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na míru prostředků vynakládanou meziročně na platy. Během let se postupem času 

snižoval podíl na polovinu (rok 1996) a v roce 2004 už jen na pouhých 35%. V 

důsledku toho se přistoupilo k jeho zrušení s účinností od 1. ledna 2005
28

. 

Významnou změnou bylo i upuštění od původního rozvržení neprominutelných 

kvalifikačních předpokladů u zaměstnanců a rozšířila se i délka možného výkonu práce 

bez dosaženého vzdělání, které podmiňovalo jednotlivé třídy. V roce 2000 došlo ke 

změně tříd, pro které bylo stanoveno magisterské vzdělání, na třídy s dostačujícím 

bakalářským vzděláním. Konkrétně šlo o třídy osm a devět, čímž v rámci 

dvanáctitřídního platového systému došlo k posunu a magisterské vzdělání bylo třeba 

pouze na třídy deset a jedenáct s tím, že poslední dvanáctá třída byla určena 

zaměstnancům s nadstandardními pracovními schopnostmi, umístěných na významných 

pracovních pozicích. Tím došlo v podstatě k porušení koncepčního záměru o vytvoření 

nadstandardní odbornosti a zkvalitnění veřejné správy a tím i k nenaplnění jednoho z 

hlavních cílů původní koncepce odměňování, jak je uvedeno v předchozí kapitole. 

Paradoxem je, že tento postup byl v přímém rozporu se společenským vývojem, kdy 

počet zájemců, kteří byli odborně vzdělaní a kvalifikovaní, naopak od roku 1992 

vzrůstal. Tento jev ve společnosti lze přičíst dvěma faktorům. Za prvé vzrostl počet 

vysokých a vyšších odborných škol a za druhé uchazeči o studium a následně o 

zaměstnání nebyli persekvováni za svůj původ nebo společensko-politické poměry a 

tedy ani šikanováni kádrovými profily, jak tomu bylo v minulém režimu. 

Od roku 2003 se státní prostředky soustřeďovaly na zvláštní příplatky 

kompenzující vysokou neuropsychickou zátěž při výkonu práce. Příplatky se týkaly 

civilní části veřejné správy a služeb. Od roku 1992 vzrostl počet pracovních činností 

evidovaných s touto zátěží z původních stanovených 13 na 41.
29

 

Od roku 1997 se navíc v systému objevovaly odchylky platové úpravy pro různé 

kategorie státních zaměstnanců. Nejprve se vyčlenilo odměňování státních zástupců. 

Zároveň se přistoupilo k procentuálnímu zvýšení stupnic pro některé obory. Důvodem 

byla snaha zabránit dalšímu vyčleňování skupin s odlišným oceněním práce. 

Zaměstnanci státní správy měli navýšen platový tarif o 25% z nejvyššího platového 

tarifu v příslušné platové třídě, došlo k navýšení i u zdravotnických pracovníků (o 10% 

                                                 

28
 Zákon č. 626/2004 Sb., který novelizoval předešlou úpravu. 

29
 BAŠTÝŘ, I. Vývoj a stav platového systému části veřejné správy a služeb v České republice v letech 

1992 – 2011. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011, s. 23. 
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oproti základní stupnici), které mělo vzrůstající tendenci o 2 a 7% ještě v roce 2002. 

Postupným zvyšováním platového tarifu došlo od roku 2000 k opětovnému důrazu na 

význam vykonávané práce těmito zaměstnanci. Tím byla překonána teze z počátku 

devadesátých let o společenském významu práce jako nástroje socialistické ideologie. 

Celkově je nutné poznamenat, že v období desetiletí fungování dvanáctitřídního 

platového systému docházelo k dílčím úpravám v odměňování, které se zaměřovaly 

spíše na nárůst platu v jednotlivých odvětvích, než že by se řešila celková koncepce 

systému. Specifickým ukazatelem nevyváženosti byl fakt, že v průběhu let se úroveň 

platových tarifů stále pohybovala pod úrovní minimální mzdy. V případě porovnání 

růstu minimální mzdy vůči průměrnému výdělku ve státní správě a výši minimálních 

platových tarifů byl rozdíl nepoměrný. Došlo tím k výkyvu mezi zvýšeným přílivem 

odborníků do státní správy a neekvivalentními prostředky na jejich ohodnocení. 

3.2.3 Přechod k šestnáctitřídnímu platovému systému v roce 

2004 

K přechodu na nový třídní platový systém došlo v roce 2004. Novým rozvržením 

platových tříd se měl systém více přiblížit představám o koncepčním pojetí odměňování 

z počátku 90. let. Ve vyšších třídách bylo třeba důrazněji odlišit kvalifikovanost 

pracovníků a především dosažené stupně vzdělání (do té doby bylo možné zařadit 

erudované zaměstnance s vysokoškolským vzděláním pouze v rozpětí tří tříd – desáté, 

jedenácté a dvanácté, s tím, že poslední dvanáctá třída byla určena zvlášť potřebným a 

kvalifikovaným pracovníkům). Výrazně se tím snižovala možnost kvalitně práci 

zaměstnance ohodnotit a zohlednit i jeho předešlou vysokoškolskou přípravu na 

povolání. 

Paralelně se změnou počtu platových tříd došlo i ke snížení nutných kvalifikačních 

předpokladů, čímž se navýšil počet tříd, do kterých bylo možné zařadit zaměstnance bez 

potřebného vzdělání. Tento počet vzrostl z původních třech tříd nově na třídy čtyři. Ze 

dvou let se o dva roky prodloužila doba, po kterou mohl takový zaměstnanec být 

zařazen ve třídě bez potřebné kvalifikace. Samozřejmostí je, že standard vzdělání zůstal 

u pracovních pozic, kde bylo třeba odbornosti podle zvláštních právních předpisů. 
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Systém rozeznával rozdílné stupnice platových tarifů mezi odvětvími, čímž se 

ale neporušilo zařazování do shodné platové třídy podle výkonu práce. Jednalo se o 

čtyři kategorie: 

 základní, 

 zvýšenou o 10% pro pedagogy, vědecké a výzkumné pracovníky, 

odborné zaměstnance v kultuře, 

 zvýšenou o 17% pro zdravotnické pracovníky, 

 zvýšenou o 25% pro zaměstnance státu ve správních úřadech a územních 

samosprávních celcích. 

Výše uvedená diferenciace byla ovšem výsledkem nátlaků a politických jednání, nikoli 

systematicky rozvrženými prostředky na platy. Porušila se i jednotnost systému. 

Katalog prací měl zaručit jednotu v porovnání náročnosti vykonávané práce, bohužel 

ale ke sjednocení odměňování příliš nepřispěl, naopak. V roce 2005 došlo vyjma 

rovnoměrného zvýšení platových tarifů v rámci valorizace i ke zrušení stupnice zvýšené 

o 17% a zdravotničtí pracovníci přešli do skupiny s 25% stupnicí platového tarifu. 

Celkově došlo v tomto roce k pohybům v rámci pracovních odvětví a oborů. 

3.2.4 Rekodifikace zákoníku práce v roce 2006 

Původní koncepce přípravy nového kodexu vznikala již v první polovině devadesátých 

let, neboť úprava obsažená ve starém a nesčetněkrát novelizovaném zákoně č. 65/1965 

Sb., zákoník práce, nevyhovovala novým standardům tržního hospodářství a 

demokratickým principům. Rozdělení republik ovšem systematické přípravy zastavilo a 

k ideji nového zákoníku bylo přistoupeno až v souvislosti s nutnou harmonizací 

národního právního řádu s řádem unijním. Období přístupu České republiky k EU je v 

mnohých učebních textech označováno jako „legislativní smršť“
30

. Úprava obsažena v 

zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, již nebyla samostatnou a na občanském 

zákoníku nezávislou částí práva, ale byla zahrnuta jako součást soukromého práva. 

Původní princip delegace byl zrušen Ústavním soudem (nález Pl. ÚS 82/06 ze dne 12. 

března 2008, ve sbírce zákonů vyhlášen pod č. 116/2008 Sb. dne 14. dubna 2008) a 

nahradil jej princip subsidiarity, který přetrvává i v současnosti s novým občanským 

zákoníkem č. 89/2012 Sb. Další zásadní změnou bylo začlenění principu rovné odměny 

                                                 

30
 HŮRKA, P., a kol. Pracovní právo.  Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. s. 57. 
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za stejnou práci a práci stejné hodnoty a zásady zákazu diskriminace, která měla 

navazovat na antidiskriminační zákon (přijatý dosti nekoncepčně až o několik let 

později). 

Nově bylo zahrnuto do nového zákoníku práce také odměňování, čímž došlo k 

neúčinnosti zákonů o platu a o mzdě. Principy obsažené v zákoně č. 143/1992 Sb., o 

platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších 

organizacích a orgánech zůstaly zachovány. Posílení principu ochrany zaměstnance 

jako slabší strany pracovněprávního vztahu se odrazilo i v úpravě odměňování – např. 

povinnost zaměstnavatele doplácet zaměstnancům do výše zaručené mzdy nebo platu; 

zákoníkem práce přímo stanovena diferenciace stupnic platových tarifů podle úpravy 

obsažené v § 110 ZPr. V rámci platové úpravy došlo k základní diferenciaci stupnic 

platových tarifů, konkrétně hledisek vyjadřujících míru zkušenosti a odbornosti 

odrážející se v platových stupních, a míry náročnosti, namáhavosti a odpovědnosti 

různých prací odrážejících se v platových třídách. Koncepce odměňování stála na třech 

stupnicích platových tarifů, přičemž původní čtvrtá, která se vztahovala na bezpečnostní 

sbory a služby, byla zrušena a nově úprava odměňování stála samostatně v zákoně o 

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb. Tato úprava je 

účinná dodnes jako samostatný systém vedle systému platového u ostatních 

zaměstnanců ve veřejné sféře. Stejně je tomu u specifických úprav odměňování 

některých dalších skupin zaměstnanců (státní zástupci, soudci, duchovní atp.). 

3.3 Změny platového systému v letech 2011 – 2012 

Zásadní vliv na úpravu odměňování měly změny z roku 2011, které byly obhájeny z 

pozice nutnosti úsporných opatření ve státním rozpočtu spočívající ve snížení 

finančních prostředků na platy. Jednalo se o celkové snížení objemu o 10% a týkalo se 

civilní části veřejné správy a služeb. Z opatření byly vyňaty územně samosprávné celky, 

jejich příspěvkové organizace a zřizované školské právnické osoby a také veřejná 

nezisková zdravotnická zařízení. Postup, jakým způsobem bude docíleno úspor, byl 

ponechán na jednotlivých zaměstnavatelích (organizačních složkách státu, státních 

fondech, příspěvkových organizací, u kterých byla zřizovatelem organizační jednotka 

státu, a školských právnických osob – ovšem pouze u nepedagogických pracovníků). 
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Zvoleny tedy byly dva postupy, jedním bylo snížení počtu zaměstnanců u daného 

zaměstnavatele, k čemuž docházelo minimálně. Druhým způsobem bylo pak snížení 

platu zaměstnanců formou pravomoci zaměstnavatele stanovení platových tarifů v 

rámci celého rozpětí tarifu v jednotlivých platových třídách. Pravomoc byla založena 

změnou ustanovení § 123 odst. 3 písm. f) zákoníku práce a v souvisejícím § 6 nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., přičemž postup platný doposud, zařazení zaměstnance podle 

délky započitatelné praxe, zůstal platný i nadále. Došlo tak k možnosti odměňovat u 

téhož zaměstnavatele na základě obou výše uvedených postupů a tedy k rozštěpení 

praxe určení výše platu podle platových stupňů. Takovýto souběh vytvořil nerovnost 

mezi jednotlivými zaměstnanci a jejich platy. 

Poměrně nesmyslně bylo oproti snižování stavů počtu zaměstnanců a platů ve 

veřejné správně naopak rozhodnuto o navýšení prostředků na odměny kvalifikovaných 

pedagogů regionálního školství a lékařů včetně zubních lékařů ve veřejném 

zdravotnictví. Tento postup byl zvolen v roce 2010 a jeho jediným účelem bylo přilákat 

do oblasti školství a zdravotnictví mladé zaměstnance, kteří by posléze v oboru zůstali a 

neodcházeli do soukromé sféry z důvodu vyššího ohodnocení jejich práce. V 

pedagogické stupnici se proto především redukoval počet platových stupňů (z dvanácti 

původních na pět). U lékařů a pracovníků záchranných služeb bylo navýšení platu 

naopak realizováno formou zvýšení platových tarifů a to o absolutní částky. Prostředky 

vláda zajistila z finančních rezerv zdravotních pojišťoven, které jsou jedním ze zdrojů 

financování českého zdravotnictví. Výše uvedené změny si pak vyžádaly i legislativní 

změnu v podobě novelizace § 123 odst. 5 zákoníku práce. Střetly se tak dvě dílčí 

koncepce, kterými na jedné straně bylo utažení opasků v podobě plošného snížení platu 

v oblasti správy a služeb, a na straně druhé přísun financí do oblasti zdravotnictví a 

školství. K celkové úspoře tedy došlo spíše minimálně. 

V souvislosti s odvětvovými úpravami platu došlo i k dalším změnám, které byly 

pro systém odměňování a jeho nastavení v rámci původní koncepce z devadesátých let 

destruktivní. Zaměstnavatelé mají nově od roku 2011 možnost zařazovat zaměstnance 

výjimečně do platové třídy, pro niž nesplňují potřebnou kvalifikaci (dosažený stupeň 

vzdělání). Zaměstnance bez potřebné kvalifikace lze do vyšší platové třídy zařadit na 
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dobu čtyř let za podmínky, že místo nelze obsadit jiným kvalifikovaným zaměstnancem, 

a pokud nestanoví zvláštní předpisy povinnosti jiné
31

. 

Novela zákoníku práce č. 381/2010 Sb. začlenila nový institut smluvního platu. 

Jde o koncepční prvek manažerského typu, který se v úpravě odměňování v 

nepodnikatelské sféře objevil. Sjednat plat může zaměstnavatel se zaměstnancem, 

kterému by náleželo zařazení od třinácté platové třídy a výše. I přesto, že jde o 

specifické určení platu, vztahují se na smluvní plat stejné podmínky, které stanoví 

zákon v ustanovení § 109 odst. 4 zákoníku práce. Plat musí být poskytován podle 

hledisek, jakými jsou složitost, odpovědnost, namáhavost práce a dále obtížné pracovní 

podmínky, pracovní výkonnost a dosažení pracovních výsledků. V jeho výši jsou však 

zahrnuty ex ante všechny možné příplatky, které by zaměstnanci náležely. Podle 

ustanovení § 122 odst. 2 zákoníku práce se jedná o pevnou měsíční částku, která již 

obsahuje, resp. zohledňuje hlediska určující jednotlivé složky platu. Výjimkou jsou 

pouze odměna a cílová odměna, které lze nad stanovený smluvní plat zaměstnanci 

poskytnout za podmínek uvedených v zákoníku práce. Nelze tedy zpětně zaměstnancem 

namítat nárok na doplacení příplatků. Rozpětí sazeb jednotlivých složek platu je pak 

taktéž ponecháno na zaměstnavateli, resp. zákon žádnou míru, ani hranici ocenění práce 

nestanoví. Přesto je výkon práce, za který je zaměstnanci smluvní plat přisouzen, dále 

hodnocen jako nadstandardní. Zaměstnanec by pro výkon práce ohodnocený smluvním 

platem měl proto vykazovat nadstandardní schopnosti, resp. předpoklady. 

Zaměstnavatele v rámci určování smluvního platu samozřejmě limitují zásady 

pracovního práva, jakými je především v tomto ohledu zásada rovného zacházení a 

zákazu diskriminace, a zásada spravedlivého odměňování. Z povahy věci vyplývá, že 

smluvní plat nemůže být předmětem kolektivního vyjednávání, ale jde pouze o 

konkrétní dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Co činí smluvní plat diskutabilním, je především otázka, zda opravdu 

zaměstnavatelé užívají tohoto institutu pro nadstandardní ocenění schopného 

zaměstnance, kterého si chtějí dlouhodobě udržet. Pro hovoří pozitivum, kterým je 

předpoklad, že možnost výjimečně ocenit odborníka přiláká do státní správy větší počet 

                                                 

31
 Úprava zde popsaná je obsažena v nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě v ust. § 6. V současnosti je zařazena do plánu legislativních prací novela, 

která by měla okruh zaměstnanců, kteří by podle zmíněného ustanovení mohli být odměňováni, zúžit. 

Tímto by došlo k mírnému návratu do roku 1992, kdy vznikl koncept zvláštního způsobu určení platu 

narušeného zákonem č. 347/2010 Sb., který novelizoval § 123 zákoníku práce.  
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vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, pro které je jinak ohodnocena lépe práce pro 

podnikatelské subjekty než pro stát. Kvalifikovaní a erudovaní zaměstnanci mohou 

sledovat nejen kariérní postup, ale ekvivalentní ohodnocení svých schopností, kterým 

předcházela léta studia a praxe v oboru. Předpokládá se, že by tím mělo docházet i k 

růstu kvality služeb poskytovaných veřejnou správou. Musíme se ale nutně ptát, zda je 

opravdu takový institut v pracovním právu v první řadě nediskriminačního charakteru a 

v řadě druhé, zda výše uvedená pozitiva opravdu přináší. 

Osobně se přikláním k názoru, že smluvní plat je sice smysluplným nástrojem 

pro odměňování odborníků a jeho zavedení v zákoníku práce obhajuji. Bohužel se však 

domnívám, že v českém prostředí, které stále bojuje s ne zcela transparentní politikou a 

korupčními aférami, je spíše krokem ke zneužívání financí z veřejného rozpočtu jakožto 

zdroje odměňování. V současnosti se přikláním k názoru, že se nejedná o prvek, který 

by zaručil státní správě stabilizaci odborníků v jejích řadách, popř. snad dokonce příliv 

odborníků ze sféry soukromé do klasického pracovněprávního vztahu. 

Novinky v odměňování v roce 2011 změnily především charakter a fungování 

původního systému. Především byl porušen základní koncepční prvek, jakým bylo 

zkvalitnění služeb poskytovaných veřejnou správou prostřednictvím jejích 

kvalifikovaných odborníků. Např. požadavek na pedagogická minima u všech 

vyučujících v současnosti spíše přinesl chaos pro školy, neboť ne všechna školská 

zařízení disponují učiteli, kteří si pedagogické vzdělání doplnili. Dále přetrvává 

nedostatek financí v celém sektoru školství a politika odměňování učitelů stále 

nedostatečně ohodnocuje jejich práci. Nízké platové ohodnocení navíc podporuje spíše 

nižší standard kvalifikovaných a erudovaných pracovníků ve státní správě. Také 

pravomoci zaměstnavatele v rámci odměňování se mohou jevit jednostranně a nelze 

nepřipustit možný protekcionalismus vůči konkrétním zaměstnancům. Do ohodnocení 

zaměstnancova výkonu práce se mohou odrazit i mimoprávní kritéria hodnocení, která 

stojí čistě na subjektivním postoji zaměstnavatele. Původní růst zaměstnancova platu 

poměrně k dosahovaným zkušenostem a erudici, které se odrážely v platovém tarifu, 

přestal být motivačním faktorem pro pracovníky, neboť byl jinými prvky narušen. 

Došlo tak k završení nejednotnosti systému odměňování v nepodnikatelské sféře. 

Zaměstnavatelé jsou tak diverzifikováni podle profesí a platy jejich zaměstnanců podle 

dvou principů zvoleného odměňování. Tento systém nelze nazvat jako systém dobré 
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správy (princip good governance
32

), který je v současnosti evropským trendem, a není 

to systém spravedlivého ocenění práce zaměstnanců civilní části veřejné správy. 

3.4 Změny v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a 

jejich vliv na odměňování 

Po rekodifikaci soukromého práva k 1. lednu 2014 nedošlo k výrazné změně úpravy 

odměňování v zákoníku práce. I nadále zůstává základní zásadou pracovního práva 

spravedlivé odměňování zaměstnance, na něž navazuje úprava v ustanovení § 16 

zákoníku práce o rovném zacházení a zákazu diskriminace. Novinkou je § 144a 

zákoníku práce, který stanoví zvláštní ochranu institutů odměňování zaměstnance ve 

vztahu k možnému postoupení mzdy, platu nebo odměny z dohody nebo jejich náhrady 

nebo užití k zajištění dluhu. V této souvislosti upozorňuji na úpravu provedenou novým 

občanským zákoníkem, který v § 1988 připouští započtení pohledávky ke mzdě 

maximálně do výše její poloviny. Výše uvedeným není dotčeno započtení pohledávek 

jiných plnění, než je mzda (např. cestovních náhrad ap.). Užití institutů občanského 

práva nesmí kolidovat se základními principy vytyčenými zákoníkem práce, jakými je 

ochrana zaměstnance a ochrana mzdy, jejíž alimentační funkce slouží k uspokojení 

základních potřeb jedince ve společnosti. Respekt k ochraně mzdy, tedy i platu vyjádřila 

Česká republika svou vázaností Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 95, kterou se 

chrání část mzdy považována za nutnou pro výživu pracovníka a jeho rodinných 

příslušníků. Započtení pohledávky zaměstnavatele vůči zaměstnanci by se nemělo 

citelně dotknout funkce, kterou mzda plní. Vyjma srážek ze mzdy (podle zákoníku 

práce i občanského soudního řádu) je takové jednání výslovně zakázáno. Nové 

ustanovení vnáší do zákoníku práce kategorický imperativ chránící zaměstnance. Je více 

než žádoucí, aby byla zajištěna sociální funkce odměny za práci, která ovlivňuje a 

zjišťuje zaměstnancovu životní úroveň, a to včetně zajištění zaopatření zaměstnancovi 

rodiny. Z pohledu ochrany zaměstnance se jedná o vítanou a pozitivní změnu. V 

                                                 

32
 „Pod pojem „dobrá správa“ lze zařadit skupinu požadavků, které si kladou za cíl zajistit kvalitní a 

řádné fungování veřejné správy v podmínkách a prostředí moderního demokratického právního státu 

založeného na úctě a respektu k základním právům a svobodám jednotlivců. Jinak řečeno, má se jednat o 

takový výkon veřejné správy, který lze označit přídavným jménem vyjadřujícím jeho pozitivní vlastnost – 

dobrý.“ Dostupné z WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/dobra-sprava-v-dokumentech-rady-evropy.aspx  

http://www.mvcr.cz/clanek/dobra-sprava-v-dokumentech-rady-evropy.aspx
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současnosti připravovaná novela zákoníku práce v souvislosti s rekodifikací ovšem 

bude obsahovat v oblasti odměňování pouze legislativně-technické změny. Nový 

občanský zákoník do této oblasti nijak zřetelně nezasáhl. Naopak výrazně do 

odměňování zasáhne úprava služebního zákona, u které stále chybí jasná podoba, 

přestože je poslední novelou účinnost zákona stanovena na 1. ledna 2015. Problematice 

služebního zákona se budu věnovat v dalších kapitolách této své diplomové práce. 
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4. Současný platový systém (povinné složky a podmínky 

pro jejich poskytování ve veřejné správě) 

Odměna za práci je účelem pracovněprávního vztahu. Jedná se ovšem nejen o kategorii 

právní, ale je nutné si uvědomit, že jde rovněž o kategorii ekonomickou a její výše a 

složky musí tedy odpovídat stávající sociálně-ekonomické situaci ve státě. Průměrný 

výdělek je častěji ukazatelem pro ekonomy zkoumající trh práce, kde je sledována 

kupní síla hodinové práce. Ochrana principu odměny za práci je obsažena již na 

samotné ústavní úrovni, kdy článek 26 Listiny základních práv a svobod v odstavci 

třetím přiznává každému právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací, a dále 

v článku 28 téhož dokumentu: „Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za 

práci a na uspokojivé pracovní podmínky.“
33

 Prostředky pro uspokojování vlastních 

potřeb a potřeb osob na zaměstnanci závislých jsou pak zákoníkem práce chráněny, aby 

neklesly nebo nebyly nijak zkráceny pod úroveň taxy minimální mzdy stanovované 

každoročně nařízením vlády. Také smluvní volnost je v tomto ohledu omezena ve 

prospěch, resp. z důvodu ochrany zaměstnance. Proto jsou právní normy týkající se 

odměňování kombinovány jako kogentní, relativně kogentní a dispozitivní, podle účelu 

a cíle ochrany. 

V následujících podkapitolách jsem rozebrala systém současné úpravy platu, 

podmínky, které určují jeho výši, a instituty s platem související. Jen okrajově se 

zmiňuji o specifické úpravě platových podmínek některých zaměstnanců. Současný 

systém totiž vyčlenil ze soustavy soudce a dále vymezuje specificky i určování platů 

státním zástupcům, duchovním, zaměstnancům samosprávy a dalším. Pro tyto 

zaměstnance je stanoven jiný způsob odměňování v závislosti na odpovědnosti a 

povinnostech spojených s výkonem jednotlivých povolání. Důvodem pro rozdílnou 

úpravu je také odlišné financování prostředků na platy. Zatímco na odměny duchovním 

přispívá stát v rámci příspěvku na věcné náklady spojené s církevní administrativou a 

konáním bohoslužeb a jiných obřadů, u členů zastupitelstev je odměna vyplácena 

                                                 

33
 Článek 26 odst. 3 a článek 28 Listiny základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 
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z rozpočtů územně samosprávných celků. Zvláštní zákony pak především specifikují 

rozličné funkční požitky a jejich hrazení.    

4.1 Podmínky a hlediska pro poskytování platu 

Vzhledem k vázanosti finančních prostředků na veřejné zdroje je úprava platu v 

zákoníku práce až na výjimky
34

 rigidní. Zaměstnavateli není dovoleno se odchýlit od 

ustanovení zákoníku práce a pravidel formulovaných příslušnými nařízeními vlády, 

zejména nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě. Omezení směřuje nejen na zaměstnavatele, ale je vztaženo 

i směrem ke kolektivnímu vyjednávání týkajícího se platových poměrů a úpravě ve 

vnitřních předpisech zaměstnavatele. Na rozdíl od flexibilních prvků při vzniku 

pracovněprávního vztahu (např. uzavření pracovní smlouvy), je určení platu kogentní 

úpravou. Plat je určen jednostranně na základě předem daných pravidel, nejčastěji 

formou platového výměru (ustanovení § 136 zákoníku práce). 

Plat se poskytuje zaměstnanci podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 

vykonávané práce s ohledem na obtížnost pracovních podmínek, pracovní výkonnost 

daného zaměstnance a s ohledem na jím dosahované pracovní výsledky. 

Pro vymezení platu mají vliv jednotlivá hlediska, která ve svém úhrnu jeho výši 

určují. Prvním je hledisko hodnotící kvalifikovanost práce, které lze vyjádřit 

prostřednictvím úrovně teoretické přípravy, nejčastěji formou dosaženého stupně 

vzdělání, potřebné pro určitý druh práce. Odbornou přípravu rozdělujeme na základní 

vzdělání (včetně zaučení), střední vzdělání – vyučení zakončené bez maturitní zkoušky, 

střední vzdělání – vyučení zakončené maturitní zkouškou, úplné střední vzdělání, vyšší 

odborné vzdělání, vysokoškolské bakalářské vzdělání, vysokoškolské magisterské 

vzdělání, vysokoškolské doktorské vzdělání. Jedná se o soustavu odvozenou od úpravy 

školské výchovně-vzdělávací soustavy podle Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR. Hlediskem druhým se hodnotí další odborné vzdělání, pod které 

podřazujeme specializační kurzy, atestace podle zvláštních právních předpisů, zkoušky 

způsobilosti. Pro kvalifikovanost práce se jedná o nezbytně potřebná hlediska mající 

                                                 

34
 Nejvýraznější výjimkou je zejména institut smluvního platu fungující v českém pracovním právu od 

roku 2011. Od téhož roku je možno pozorovat vnášení nových změn do pracovního práva, které mají za 

cíl zvýšit konkurenceschopnost státní s podnikatelskou sférou. 
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vliv na určení výše platu. Třetí hledisko vyjadřuje minimální potřebnou úroveň 

praktických znalostí, dovedností, popř. zručnosti. Toto hledisko se pomyslně odráží v 

délce odborných praxí, v zákoníku práce a příslušných nařízeních jako započitatelná 

praxe. 

4.2 Složky platu 

Současná úprava zná systém čtyřsložkového platového systému: 

a. tarif, který je složen do 16 tříd podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 

práce zaměstnance; 

b. osobní příplatek, který je individuálním oceněním schopností a výkonnosti 

jednotlivých zaměstnanců; 

c. příplatky k platu v případech specifických podmínek práce; 

d. odměny, které lze udělit za mimořádné a zvláště mimořádně významné 

úkoly; 

přičemž za plat se také považuje doplatek do průměrného výdělku při výkonu jiné 

práce, dále doplatek do výše minimální mzdy a doplatek do nejnižší úrovně zaručení 

mzdy. Kogentní úprava výše uvedených složek platu nedovoluje zaměstnavateli, aby se 

při určení výše platu odchýlil od zákona a příslušného nařízení vlády. Zaměstnanci je 

tak zaručena tabulková odměna za práci, kterou nelze navýšit ani snížit. Výše uvedené 

prvky jsou obligatorními složkami platu. Mimo ně poskytuje zaměstnavatel 

zaměstnanci cestovní náhrady a odměny podle ustanovení § 224 odst. 2 zákoníku práce 

a v případě skončení pracovního poměru v zákonem stanovených případech i odstupné. 

Jedná se ovšem o plnění, která nejsou zákonem považována za plat, byť se jedná taktéž 

o peněžité plnění. Tato jiná plnění jsou obsažena v části desáté zákoníku práce a jsou 

zahrnuta jako péče o zaměstnance. Jelikož nejde o plat nebo mzdu, nezapočítávají se do 

průměrného výdělku zaměstnance. Platem rovněž není odměna za pracovní pohotovost, 

která není poskytnuta za výkon práce. 

Složky platu jsou stanoveny zákonem centrálně a to formou minimaxu, tedy 

stanovením minimálního a maximálního rozpětí a dále odstupňovány podle náročnosti 

zaměstnancem vykonávané práce do platových tříd. Tento systém je užíván ve spolkové 

republice Německo, v Rakousku nebo v Belgickém království. Tarify jsou základní 
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složkou platů a jsou tedy hlavním nositelem zaměstnancovy motivace k výkonu práce. 

V ČR jsou zaměstnanci zařazeni do 16 platových tříd a to podle sjednaného druhu 

práce, kterou mají vykonávat na základě pracovní smlouvy. Operativní ohodnocení 

zaměstnancovy vysoké výkonnosti a jednotlivých výsledků lze učinit buď ex ante, tj. 

předem stanovené zaměření a rozsah daného úkolu a vymezení velikosti odměny, za 

splnění časového rozvržení, nebo ex post, tedy ocenění dosažených pracovních výkonů 

zpětně. 

Pro určení tarifu zaměstnanci jako základní nárokové složky se užije tzv. 

srovnatelnosti prací, která je zajištěna hodnocením prací a katalogem prací. K jednotě 

systému by se mělo dojít vzájemným porovnáním druhů prací a určení jejich tříd podle 

složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, přičemž na základě předchozích 

uvedených atributů se vykonávané práce člení do platových tříd a dále podle míry 

zkušeností nabytých zaměstnancem do platového stupně. Platový tarif je složen z 

platové třídy a platového stupně, které jsou zaměstnanci určeny zaměstnavatelem v 

platovém výměru (§ 136 zákoníku práce), přičemž jejich výše je zaměstnancovou 

zaručenou mzdou, jak je uvedeno v ustanovení § 112 odst. 1 ZPr. 

Limitem je následně dosažený stupeň vzdělání podle požadavků, které stanoví 

katalog prací pro jednotlivé druhy práce v jednotlivých tarifních třídách. Platový tarif je 

upraven zákoníkem práce v § 123 a dále v § 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Zatímco úprava 

obsažená v zákoníku práce podává definici platových tarifů, úprava v nařízení vlády 

uvádí rozdělení tarifů do pěti stupnic. Základní stupnice platových tarifů je stanovena 

jednotně, a to pro všechna pracovní odvětví, nestanoví-li se jinak. Tato základní 

stupnice je obsažena v příloze jedna nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

Pravidla konstrukce platového systému, jak jsou navržena zákoníkem a 

nařízením vlády, jsou v současnosti sporná. Stupnice platových tarifů se diferencují na 

základě typu zaměstnavatele, což je hledisko, které nelze v systému rovného zacházení 

se zaměstnanci ospravedlnit a to i vzhledem k faktu, že zákoník práce k diferenciaci 

uvádí způsob, jak odlišný druh práce ohodnocovat. Základem je již zmiňované 

posouzení podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce podle § 110 odst. 2 ZPr, 

nikoli podle typu zaměstnavatele. Původní koncepční záměr stál na principu zařazení 

zaměstnance do platové třídy jakožto projev diferenciace platových tarifů podle 
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zaměření profese. Nastavení stupnic platových tarifů na tři, které rozlišovaly 

odměňování v základní stupnici a (zhruba řečeno) ve druhé stupnici pro pedagogické 

pracovníky, ve třetí stupnici pro zaměstnance státní správy a územních samosprávních 

celků a pro zdravotnické pracovníky se udržel do konce roku 2010, kdy byl nařízením 

vlády č. 381/2010 Sb. předpis 564/2006 Sb. rozšířen mj. na pět stupnic. Původní 

myšlenka stupnic měla kompenzovat odlišení zátěže a odpovědnosti u jednotlivých 

zaměstnání, přičemž stupnice pro státní úředníky, resp. úředníky ve správních úřadech 

měla zaniknout společně s přijetím zákona o státní službě. Tím by došlo automaticky 

k přechodu zaměstnanců zařazených do druhé platové stupnice, jimiž jsou zaměstnanci 

vyjmenovaní v § 5 odst. 2 nařízení vlády 564/2006 Sb. a § 303 odst. 1 zákoníku práce, 

pod režim jiných platových poměrů. Jak uvádí i komentář k nařízení vlády
35

 (Trylč, 

2013) „…později byla zvýšená stupnice platových tarifů postupně uplatňována i pro 

další kategorie zaměstnanců, čímž byl její kompenzační charakter oslabován.“  

Zajímavostí dále u nastavených platových stupnic je, že pátá stupnice pro 

pedagogické pracovníky (nikoli pomocný personál, který je tzv. nepedagogický, jenž je 

zařazen v první, základní stupnici) podléhá jiným principům. Jeho konstrukce nepříliš 

diferencuje mezi šestnácti platovými třídami, neboť chce naopak zachovat minimální 

rozdíl výchozí pozice těchto zaměstnanců.  

4.2.1 Zařazování zaměstnance do platové třídy 

Zaměstnavatel zařazuje zaměstnance do platové třídy podle ustanovení § 123 odst. 2 

zákoníku práce podle druhu práce, který je sjednán v pracovní smlouvě, a dále na 

základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Neopomenutelnou úpravou je i katalog prací, 

který je právní normou (jedná se o nařízení vlády č. 222/2010 Sb.), na jejímž základě 

jsou jednotlivé druhy práce rozděleny do šestnácti platových tříd. Zaměstnanec je 

zařazen podle nejnáročnějších prací, které jsou v rámci druhu práce sjednané v pracovní 

smlouvě po zaměstnanci požadovány zaměstnavatelem. Zařazení do platové třídy je 

podmíněno dosažením určitého stupně vzdělání, které je výše uvedeným nařízením 

stanoveno jako kvalifikační předpoklad pro jednotlivé platové třídy. Rozvržení 

dosaženého stupně vzdělání vůči platové třídě obsahuje ustanovení § 2 nařízení vlády, 

                                                 

35
 TRYLČ, L., KOCOUREK, J. Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR. 3.vydání. Hradec 

Králové : ANAG, 2003, s. 867.  
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přičemž příslušné vzdělání nenahrazuje podle nařízení kvalifikační předpoklady, které 

jsou ovšem pro výkon stejných prací stanoveny zvláštními předpisy. Toto ustanovení 

odkazuje na speciální předpisy zdravotnického povolání a s ním související, a dále na 

povolání pedagogického charakteru. 

Výjimečné zařazení zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje 

zaměstnanec kvalifikační předpoklad, je možné podle ustanovení § 3 odst. 3 nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb. Pokud se zaměstnanec osvědčil, může jej zaměstnavatel zařadit 

do platové třídy i na dobu delší než 4 roky, nebo na dobu neomezenou. Zákoník práce 

ani nařízení vlády č. 564/2006 Sb. nestanoví žádné limity pro zaměstnavatele v případě 

zvolení takového postupu. Obsazení pracovního místa je tedy plně v kompetenci 

zaměstnavatele, a to i v případě, že zaměstnanec nesplňuje kvalifikační předpoklady. Po 

uplynutí čtyřleté výjimky zaměstnavatel rozhodne, zda se zaměstnancem rozváže 

pracovní poměr pro neplnění kvalifikačních předpokladů (výpověď zaměstnanci podle 

zákoníku práce), anebo zda se zaměstnanec osvědčil a pracovněprávní vztah bude dále 

trvat. Pokud byla pracovní smlouva uzavřena pouze na dobu 4 let (tedy na dobu, po 

kterou se na zaměstnance vztahovala výjimka § 3 odst. 3 nařízení č. 564/2006 Sb.), pak 

lze se zaměstnancem sjednat pracovní smlouvu novou a, jak uvedeno výše, je opět na 

uvážení zaměstnavatele, zda zaměstnance zařadí do platové třídy vyšší, než je 

požadované vzdělání tohoto zaměstnance. 

Zaměstnavatel může na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platu a 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě zařadit zaměstnance 

do platové třídy, přestože nesplňuje kvalifikační předpoklady pro danou platovou třídu 

stanovené, i na dobu neomezenou. Výjimečné zařazení je zaměstnavatel oprávněn 

provést v případě, že zaměstnanec prokázal schopnost požadovanou práci vykonávat. 

Rozhodnutí plně přísluší zaměstnavateli, takže zaměstnanec nemá na výjimečné 

zařazení zákonem stanovené právo a nemůže se jej nikterak dovolávat. Zákoník práce 

ani nařízení v současné době nestanoví pro zařazování zaměstnanců do platové třídy na 

základě ustanovení § 3 odst. 3 nařízení 564/2006 Sb. žádné limity. Zaměstnavatel má 

tedy možnost na základě svého uvážení zařadit zaměstnance podle § 3 odst. 3 podle 

písmene a) nebo b) nařízení. Je ovšem nutné trvat na minimálním užití výše uvedeného 

zařazení zaměstnavatelem a kategoricky obsazovat pracovní místa zaměstnanci, kteří 

kvalifikační předpoklady určené pro příslušnou práci splňují. Zde je nutné mít také na 



46 

paměti, že nejde pouze to, aby zaměstnanec nebyl do příslušné třídy zařazen, ale aby ani 

práce, pro které kvalifikační předpoklady nesplňuje, nevykonával. 

Dojde-li ke změně druhu práce, a tedy i zařazení zaměstnance v platovém tarifu 

v průběhu trvání pracovního poměru, je nutné provést změnu pracovní smlouvy. Druh 

práce je jednou z podstatných náležitostí pracovní smlouvy a nelze tuto změnu 

zaměstnanci pouze sdělit ústně. Pokud ovšem dochází ke změně zařazení v jiné platové 

třídě (nikoli tedy změně druhu práce a související změně platového tarifu), pak ke 

změně pracovní smlouvy nedochází. Zaměstnavatel je však povinen zaměstnanci vydat 

platový výměr podle § 136 zákoníku práce. Platový výměr je vydán písemně, při změně 

výše platu je povinnou náležitostí odůvodnění této změny zaměstnavatelem. Další 

zákonem stanovenou povinností je vydání platového výměru zaměstnanci nejpozději v 

den, kdy dochází k účinnosti této změny. 

4.2.2 Zařazení zaměstnance do platového stupně 

Zatímco pro platovou třídu je ukazatelem dosažené vzdělání zaměstnance, tak v případě 

platového stupně se hledí na léta započitatelné praxe. Jedná se o práci v oboru, kterou 

požaduje pracovní pozice, popřípadě práci podobného rázu. Právní úprava vychází z 

předpokladu, že takovou praxí zaměstnanec nabyl zkušenosti a znalosti pro výkon 

požadované práce, které mu umožňují kvalitnější výkon práce zasluhující vyšší platové 

ohodnocení. Zaměstnavatel je povinen zohlednit dobu jiné praxe, ovšem pouze v určité 

míře. Za stanovených podmínek se do započitatelné praxe též zahrnuje výkon vojenské 

základní (civilní) služby a doba péče o dítě. Tyto doby je zaměstnavatel povinen v 

plném rozsahu zohlednit. Jedná se o tzv. náhradní doby, které jsou do výkonu práce 

započteny, přestože zaměstnanec fakticky práci nevykonával. Době péče o dítě nebo 

výkonu vojenské služby je přikládán celospolečenský význam a zaměstnanci jsou proto 

„zvýhodněni“
36

. Nařízením vlády je stanoveno, jakým způsobem a do jaké výše se 

jednotlivé náhradní doby započítávají. Doba, po kterou je uchazeč o zaměstnání 

registrován na příslušné pobočce Úřadu práce ČR, ani doba denního studia na vysoké 

nebo vyšší odborné škole, nespadají pod tzv. „náhradní doby“, které lze jako 

započitatelnou praxi podle nařízení vlády uznat. 

                                                 

36
 Resp. doba, po kterou z výše uvedených důvodů nemohou vykonávat práci, je jim přesto do doby 

započítána jako praxe.  
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Současná úprava nastavení platového tarifu odráží kombinaci dvou principů – 

kariérního a kvalifikačního. Zatímco v prvním principu se odráží dosažené zkušenosti a 

praktické poznatky, které zaměstnanec praxí nabyl, tak druhý princip zajišťuje určení 

platu zaměstnance na základě dosaženého vzdělání. Oba principy pohromadě zohlední 

jak teoretické tak i praktické vědomosti zaměstnance, což by mělo být zárukou 

dostatečné motivace obou stran pro další vzdělávání zaměstnance a zajištění 

kvalifikované pracovní síly. Určení platu se v průběhu let tedy mění v závislosti na 

počtu let praxe a také v případě, že zaměstnanec zvyšuje svou kvalifikaci formou 

vzdělání. 

V roce 2011 se objevila v nařízení vlády možnost zvláštního způsobu určení 

platového tarifu zaměstnanci. Jednalo se o novelu tehdejšího ministra práce a sociálních 

věcí Jaromíra Drábka. Z historického hlediska nejde o žádnou novinku, neboť taxativní 

výčet zaměstnání, kde docházelo k uplatnění tohoto institutu, se užíval již v roce 1992. 

Zaměstnavatel má možnost zaměstnance zařadit v rozpětí platových stupňů, aniž by 

respektoval v daném platovém tarifu částky pro jednotlivé stupně určené. Novela, která 

zavedla § 6 nařízení vlády 564/2006 Sb., navíc nestanovila žádné omezení nebo 

podmínky, kterými by bylo užití tohoto způsobu odměňování limitováno. Je zřejmé, že 

jde o speciální ustanovení vůči § 123 odst. 4 zákoníku práce a § 4 nařízení vlády č. 

564/2006 Sb. Jak je uvedeno v komentáři k zákoníku práce [Drápal, 2012]
37

 je zřejmé, 

že původním záměrem nemělo být rozšíření pravomocí zaměstnavatele při zařazování 

zaměstnance, ale naopak o stanovení platu zaměstnancům, kteří vykonávají práce, pro 

něž léta praxe nejsou určující pro výkon práce. Nejčastěji jde o práce, které nejsou 

natolik kvalifikované, aby se v kvalitě práce praxe odrážela. Druhým typem prací jsou 

naopak práce, kde se během let snižuje potenciál vysokého výkonu pracovníka 

(sportovci, baletní tanečníci, piloti nebo jiní výkonní letci, jak uvádí výše zmiňovaný 

komentář). Pro většinu těchto profesí je vrcholným obdobím naopak doba, kdy jsou v 

nižším věku a kariérní princip (tedy zvyšování platu v závislosti na létech praxe) není 

motivačním, ani účelným. Bohužel se ovšem v českém prostředí v současnosti jedná 

spíše o další platový institut, který narušuje zákoníkem a nařízením zavedený systém z 

roku 2006. Důvodem je fakt, že je užíván hojně i u pracovních pozic, které zvláštní 

způsob stanovení platu tímto způsobem nevyžadují, resp. co do logiky věci nesplňují 
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 BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2012. 
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podmínky, proč by mělo být takto zaměstnavatelem postupováno. Dochází tak k čistě 

subjektivnímu zařazení zaměstnance zaměstnavatelem, jehož rozhodnutí nestojí na 

objektivním zhodnocení zaměstnancovy pozice. Od 1.1.2012 jsou zaměstnavatelé 

oprávněni zaměstnance zařazovat bez výjimky a splnění dalších potřebných kritérií, a 

jde tak o rovnocennou variantou k určení platového stupně podle započitatelné praxe. 

Zaměstnavatel, i když není zdánlivě limitován při zvolení tohoto postupu, musí dodržet 

kogentní ustanovení o rovném zacházení a zákazu diskriminace § 16 zákoníku práce a 

dále limit § 110 zákoníku práce, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty přísluší 

zaměstnanci stejný plat. Nelze tedy připustit, aby zvláštní způsob určení platového 

tarifu byl zaměstnavateli pojat jako bezkriteriální, aby docházelo k libovolnému postupu 

při určení platového tarifu zaměstnanci. V rámci praxe je nutné, aby zaměstnavatel 

postupoval při určování platu zaměstnancům jednotně. Tím, že se rámci jednoho 

zaměstnavatele stanoví kritéria postupu odměňování, je zaměstnancům zaručen rovný 

přístup, ale i právní jistota spravedlivé odměny za výkon práce. Výše uvedený postup 

lze i kombinovat (§ 6 nařízení vlády neurčuje, jak je výše uvedeno, žádné limity), 

zaměstnavatel tak může využít kombinovaně hledisko započitatelné praxe a § 6 nařízení 

vlády. Jako příklady uvádím příklady uvedené v komentáři zákoníku práce: stanovení 

jiných let započitatelné praxe (co do počtu), stanovit jiný počet platových stupňů, 

stanovit započtení i jiné praxe atp. Pakliže je zaručen spravedlivý přístup k určování 

platových tarifů zaměstnanců jednoho zaměstnavatele, pak je účelné a podle mého i 

vítané, aby si zaměstnavatel v rámci limitů zákoníku práce vnitřním předpisem stanovil 

postup určení platového tarifu v souvislosti s odlišnými pracovními podmínkami. Jedná 

se o prvek flexibility, který při dodržení zásad a principů odměňování lze hodnotit jako 

pozitivní. Opět se ale cyklicky vracíme k výše uvedenému problému zneužití tohoto 

platového institutu. Osobně se domnívám, že trvání na dodržení zásad odměňování je 

jedním z možných prostředků, jakým limitovat ustanovení § 6 nařízení vlády. Pro 

zajištění funkčnosti je ovšem účelné častěji kontrolovat u jednotlivých zaměstnavatelů 

možné zneužívání tohoto institutu. 
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4.3 Příplatky 

Příplatky lze obecně rozdělit na příplatky vztažené k sociálním nebo rodinným 

poměrům zaměstnance, nebo příplatky oceňující ztížené pracovní podmínky (práce v 

sobotu a neděli, práce přesčas). Zatímco první typ příplatku je vázán na mimopracovní 

faktory ovlivňující zaměstnancovu výkonnost a potažmo jeho platovou úroveň, v 

druhém případě se jedná o příplatky udělované pouze na základě odvedené práce, popř. 

za specifické podmínky na práci kladené. Odraz sociálně-rodinných poměrů v platu je 

často výsledkem jednání sociálních partnerů v rámci kolektivního vyjednávání. 

Příplatky rozdělujeme: 

1. příplatek za vedení, 

2. příplatek za noční práci, 

3. příplatek za práci v sobotu a neděli, 

4. příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, 

5. zvláštní příplatek, 

6. příplatek za rozdělenou směnu, 

7. osobní příplatek, 

8. příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, 

9. specializační příplatek pedagogického pracovníka. 

Vyjma osobního příplatku jsou všechny výše uvedené příplatky nárokovou složkou 

platu. Výše většiny poskytovaných příplatků je stanovena zákoníkem práce 

v procentech z průměrného hodinového výdělku zaměstnance a je tak odvislá od 

skutečně odpracované doby a hodnoty vykonané práce. Principem není tedy jejich 

měsíční paušální nastavení, ale hodinové stanovení podle výkazu odpracované doby. 

Naopak příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (§ 7 nařízení vlády č. 

564/2006 Sb.) a zvláštní příplatek (§ 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) jsou určeny 

paušální částkou měsíční, jelikož jde o kompenzaci vlivů, které při výkonu práce působí 

na všechny zaměstnance shodně. V tomto směru tedy nelze příplatek nijak diferenciovat 

podle počtu odpracovaných hodin atp. Příplatky buď oceňují náročnost vykonávané 

práce (vyšší odpovědnost řídícího pracovníka, práce ve ztíženém pracovním prostředí, 

práce ve svátek atp.), nebo dlouhodobé kvalitní odvádění pracovních výsledků, které se 

odráží v osobním příplatku (jako jediném z výše jmenovaných příplatků). 
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Současná koncepce příplatků stojí na myšlence, že jsou zaměstnanci 

kompenzovány nepříznivé vlivy na práci, nebo neobvyklé doby, ve kterých musí práci 

vykonávat. Zákonná podoba tedy volí formu platového tarifu a k němu se načítající 

příplatky podle skutečné doby a výkonu práce zaměstnancem. Pouze u smluvního platu 

jsou již výše uvedené kompenzace zahrnuty ve smluvené sumě a zaměstnanec si je 

nemůže nárokovat. Takto nastavený systém poměrně elegantně řeší situace, kdy 

rozvržené směny vyjdou zaměstnancům na dobu svátku nebo dobu dní pracovního 

klidu. 

Jediný osobní příplatek je fakultativní složkou platu oceňující nadstandardní 

výkony zaměstnance. Zaměstnavatel jeho výši určí podle prostředků, které po vyplacení 

obligatorních složek platu zůstanou volné. I zde zákon nastavuje limity výše příplatku, 

aby nedocházelo k jeho zneužívání. Je nutné připomenout, že se jedná o platový institut, 

který má ocenit ex post zaměstnancovu aktivitu a dlouhodobý kvalitní přístup k práci, 

nikoli dorovnat jeho stávající plat do výše, kterou by si strany případně smluvily (což by 

bylo nezákonným postupem). Taktéž není možné, aby zaměstnavatel snižoval libovolně 

osobní příplatek pro účely kárného postupu vůči zaměstnanci, což bylo běžnou praxí do 

roku 1991 (umožněno na základě § 77 odst. 1 písm. c) zákoníku práce z roku 1965). 

Prováděné změny (pokud nejde o osobní příplatek na dobu určitou, kde k jeho dalšímu 

neposkytnutí dojde na základě uplynutí času) musí být v písemné formě, odůvodněny a 

zaměstnanci oznámeny. 

Jednotlivé popisy příplatků ve své diplomové práci vynechávám, neboť jejich 

koncepce je podle mého názoru nastavena adekvátně systému, tak aby docházelo 

k naplnění kompenzační funkce. Dalším důvodem je také fakt, že diplomové práce na 

téma odměňování (veřejně přístupné na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a 

Masarykově univerzitě v Brně) podávají definice jednotlivých příplatků vyčerpávajícím 

způsobem. Za zmínku stojí rozšíření příplatků v § 133 zákona č. 218/2002 Sb., o službě 

státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a 

ostatních zaměstnanců ve správních úřadech. Výčet je na rozdíl od zákoníku práce 

obohacen o příplatek za službu a příplatek za výchovu čekatele. Příplatky se váží úzce 

ke státní službě a mají kompenzovat v případě prvém zátěž související s reprezentací 

státu zaměstnancem a v případě druhém zátěž spočívající ve školení nových 

zaměstnanců státní služby.  
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4.4 Odměny 

České právo zná dva typy odměn. Jedním jsou odměny udělené v souvislosti se 

skutečností spočívající v povaze výkonu práce a jsou definovány v § 134 zákoníku 

práce. Jedná se o nenárokovou složku platu, která je doplňkem k nárokovým složkám. 

Odměna zaměstnanci náleží za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu. 

Tento druh odměny není v zákoníku práce limitován a je tedy plně na zaměstnavateli, v 

jaké výši zaměstnance touto doplňkovou složkou platu ohodnotí. Původní úprava limitů 

obsažená v prováděcím nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě již do úpravy zákoníku práce z roku 2006 

nebyla převzata. Druhým typem jsou odměny související s osobou zaměstnance. Jejich 

úprava není obsažena v části šesté zákoníku práce, ale v části desáté, která se týká péče 

o zaměstnance. Konkrétně je možné ustanovení o odměnách nalézt v § 224 odst. 2 

zákoníku práce. Jedná se o odměny, které jsou uděleny zaměstnanci při dosažení 

životného jubilea nebo např. dosažením důchodového věku atp. a dále odměny 

související s pomocí při předcházení živelním událostem. Je třeba zdůraznit, že se zde 

nejedná o plat, ale opět o jiná peněžitá plnění. Posuzování jejich diskriminačního 

charakteru nelze tedy připustit skrze ustanovení § 110 zákoníku práce, ale pouze skrze 

všeobecnou diskriminační klauzuli obsaženou v § 16 zákoníku práce. 

V obou případech je třeba mít na zřeteli zásadu rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. Především druhý typ odměny je diskutabilní a to z důvodu, že odměna je 

udělena na základě osoby zaměstnance a nikoli z důvodů spočívajících v povaze práce. 

Je ponecháno na zaměstnavateli, aby zvolil situace, které u zaměstnanců bude 

ohodnocovat ještě odměnou. I přesto, že se jedná o dispozitivní ustanovení a 

zaměstnavatel má možnost vybrat některý z důvodů, za kterou bude poskytovat 

odměny, může zvolit variantu všech odměn a dokonce i variantu, že nebude odměny 

podle § 224 odst. 2 zákoníku práce poskytovat vůbec. Problematickým a 

diskriminačním důvodem zde není podle mě situace, kdy by jeden ze zaměstnanců byl 

za dosažení životního jubilea odměněn a druhý ve srovnatelné pozici nikoli. K takové 

situaci se málokterý zaměstnavatel uchýlí v případě dodržování právních předpisů 

pracovního práva. Naopak zde je ponechán prostor pro odměňování zaměstnanců, aniž 

by se hledělo na jejich pracovní výkony. Zaměstnavatel tak může činit rozdíly na 

základě věku zaměstnanců a odměňovat pouze starší zaměstnance, nebo naopak nastavit 
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odměny jako motivační a poskytovat je pouze mladším zaměstnancům. Pro 

zaměstnance je samozřejmě taková odměna vítaná, ovšem v případě zachování zásady 

spravedlivého odměňování zůstává podle mého názoru diskutabilní a zcela nevhodná. 

Odměna je fakultativní složkou platu. Zajímavostí je proměna nenárokové 

složky v nárokovou, kterou judikoval Nejvyšší soud České republiky v rozhodnutí sp. 

zn. 21 Cdo 3488/2006, ze dne 20. prosince 2007, cituji:  „Nenároková složka platu má 

bez rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání povahu pouze fakultativního plnění; 

jestliže však zaměstnavatel vydá v souladu s obecně závazným právním předpisem, v 

souladu s kolektivní smlouvou, popřípadě v souladu s vnitřním platovým předpisem 

rozhodnutí o jejím přiznání a její výši, je povinen tuto složku platu zaměstnanci v určené 

výši poskytovat. Osobní příplatek jako nenároková (fakultativní) složka platu se tak v 

důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o jeho přiznání a výši stává složkou platu 

nárokovou (obligatorní).“ 

V § 134a zákoníku práce je vedle odměny výše popsané uvedena cílová odměna, 

která náleží zaměstnanci za splnění předem stanoveného úkolu mimořádného 

charakteru. Jedná se o další platový institut, který je v našem právním řádu poměrně 

mladý. Jeho účinnost je od 1. ledna 2012. Smyslem cílové odměny je stimulovat 

zaměstnancovu aktivitu ke splnění mimořádného úkolu ex ante, čili předem a nikoli až 

následně. Předpokládá se, že takový postup má na zaměstnance vyšší vliv než odměna 

následná. Zaměstnavatel musí předem stanovit ukazatele, kterými bude výkon 

zaměstnance za plnění úkolu hodnotit. Termínem předem je zde míněno ještě před 

samotným započetím plnění ze strany zaměstnance. Samozřejmostí je, aby se 

zaměstnanec na plnění úkolu podílel osobně a velkou měrou. Zaměstnanec má po 

započetí plnění úkolu na cílovou odměnu právo a zaměstnavatel se nesmí z této 

povinnosti vůči zaměstnanci nijak vyvazovat. Zákoník práce určuje poměrně striktně 

podmínky, za kterých není možné cílovou odměnu vyplatit, např. pokud zaměstnanec 

skončí pracovní poměr dříve, než dokončí úkol. Smyslem cílové odměny je totiž 

kompenzace za výkon mimořádně namáhavé práce v rámci splnění úkolu. Není tedy 

možné, aby se cílová odměna vyplácela zaměstnanci v částech jako dílčí odměny za 

jednotlivé fáze plnění úkolu. Zaměstnanec, na rozdíl od odměny podle § 134 zákoníku 

práce, má na cílovou odměnu právo. V tomto platovém institutu se odráží vyšší ochrana 

právní jistoty zaměstnance než v odměně klasické. Pro výši cílové odměny nejsou 
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stanoveny žádné limity, je ale opět nutné zmínit hledisko dodržení podmínek § 110 

zákoníku práce, tedy za stejnou práci náleží zaměstnanci stejná odměna. Zaměstnavatel 

se nemůže v rámci cílové odměny uchýlit ke zvýhodnění pouze některých nebo snad 

jednoho zaměstnance a porušit tak podmínku zachování rovného zacházení. Zároveň je 

nutné na cílovou odměnu nahlédnout i z ekonomického hlediska. Její nepoměr vůči 

platovému tarifu by v důsledku ve své neekvivalentnosti také měl diskriminační 

charakter vůči ostatním zaměstnancům. Ani cílová odměna není institutem, který by 

mohl doplňovat zaměstnancův nízký plat. 

Na závěr této podkapitoly bych ráda zdůraznila nutnost striktně se při určování 

výše platu držet vymezení hodnotících hledisek co do rovnosti a diferenciace odměn za 

práci. Když zaměstnavatel dodrží postup hodnocení zaměstnance, musí se v odměně 

zohledňovat pouze složitost, odpovědnost, namáhavost, pracovní podmínky, pracovní 

výkonnost a výsledky práce, jak je stanoveno v § 110 odst. 2 – 5 zákoníku práce. 

Jakékoliv jiné parametry jsou v rozporu se zákonem nebo jsou diskriminační. Smyslem 

ani cílem odměn není dorovnání výše platu zaměstnancům, aby byli spokojeni. Nebo 

snad odměny dokonce snižovat jako jakýsi výchovný instrument a užívat je pro potřeby 

trestání zaměstnance za nesplnění povinností. Takový postup je samozřejmě v rozporu 

s pracovněprávními předpisy. Naopak se jedná o instituty, které mají k průměrnému 

platu ohodnotit nadstandardní výkony zaměstnance. Bohužel současná praxe a aféry 

ukazují, že odměny jsou jedním z hojně užívaných instrumentů, kterým se zneužívají 

prostředky z veřejných zdrojů (konkrétně prostředky na platy zaměstnanců ve státní 

správě). 

4.5 Smluvní plat 

Úprava ocenění práce zaměstnanců, kteří pracují ve sféře veřejných služeb a správy, je 

podle zákoníku práce závazná a nelze ji zaměstnavatelem přizpůsobovat mimo přesně 

stanovený rozsah. Zaměstnavatel určuje plat zaměstnancům na úseku veřejných služeb a 

správy jednostranně formou platového výměru, přitom musí dodržet zákonem 

stanovené podmínky. Od novely zákoníku práce účinné k 1. lednu 2012 lze sjednat i 

smluvní plat. Institut smluvního platu se ovšem vztahuje pouze na zaměstnance, kteří 

jsou vzhledem ke své odbornosti a náročnosti vykonávané práce zařazeni do nejvyšších 
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platových tříd (tj. od třinácté a vyšší platové třídy). Smluvní plat nelze tedy sjednat se 

zaměstnanci pracujícími v nižší platové třídě, než je výše zmíněná hranice stanovená 

nařízením vlády. Stanoví se měsíční pevnou částkou, ve které jsou již zohledněny 

všechny ostatní složky platu, tj. odměny a příplatky, a to v písemné smlouvě o 

smluvním platu. 

V Belgii je v rámci kategorie zaměstnanců ve veřejné službě uplatňována 

kategorie tzv. mandataires, což je kategorie označující vrcholově řídící pracovníky, u 

nás často označováni jako manažeři. Jejich pracovněprávní vztah ke státu je založen tzv. 

dočasnými manažerskými smlouvami, které mají zajistit pracovní pozici pouze po dobu 

nutnou k zajištění projektů a jejich řízení (nejčastěji jde o inovační projekty)
38

. 

Manažerskou smlouvu lze uzavřít pouze na období 6 let a lze ji prodloužit jen jedinkrát. 

Toto omezení má za cíl motivovat řídící management k vysokým pracovním výkonům. 

Dalším motivačním prvkem na belgickém pracovním trhu je v rámci výše uvedené 

pozice také pravidelné hodnocení výsledků činnosti takových zaměstnanců, které se 

koná jednou za dva roky. Toto nastavení je flexibilnější směrem k hospodářským a 

tržním podmínkám pracovního trhu. Pružně reaguje na schopnosti tzv. manažera se ve 

státní správě chovat stejně ambiciózně a podnikavě, jako by se choval v prostředí 

soukromého sektoru. 

 Smluvní plat jako alternativa k určování platu zaměstnavatelem lze v ČR 

uplatnit od roku 2012, kdy byl jako nový institut zaveden pro zvláštní druh odměňování. 

Zaměstnavatel jej může užít v případě naplnění ustanovení § 122 odst. 2 zákoníku 

práce. Smluvní plat se sjednává s užitím platové třídy pro nejvýše zařazené práce v 

jednotlivých oblastech veřejné správy a služeb. Úprava ocenění práce zaměstnanců, 

kteří pracují ve sféře veřejných služeb a správy, je podle zákoníku práce závazná a nelze 

ji zaměstnavatelem přizpůsobovat mimo přesně stanovený rozsah. Zaměstnavatel určuje 

plat zaměstnancům na úseku veřejných služeb a správy jednostranně formou platového 

výměru, přitom musí dodržet zákonem stanovené podmínky. Institut smluvního platu se 

ovšem vztahuje pouze na zaměstnance, kteří jsou vzhledem ke své odbornosti a 

náročnosti vykonávané práce zařazeni do nejvyšších platových tříd. 

                                                 

38
 BAŠTÝŘ, I., VLACH, J. Souhrnné porovnání platových systémů v civilním sektoru veřejné správy a 

služeb ve vybraných členských státech EU a ČR a doporučení pro úpravu českého platového systému. 

Svazek 3. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011. 
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Limitem výše smluvního platu je zásada zákoníku práce obsažená v ustanovení 

§ 16 – zásada zákazu diskriminace. Zaměstnavatel musí při sjednávání smluvních platů 

respektovat právo zaměstnanců dosahovat stejné odměny za stejnou práci nebo práci 

stejné hodnoty. Pakliže je odměna stejně zařazených zaměstnanců rozdílná, je nutné, 

aby zaměstnavatel své rozhodnutí o rozdílném odměňování patřičně odůvodnil. 

V ostatních případech je nutné stanovit plat zaměstnanci podle zákoníku práce a 

nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě. Zaměstnavatel zaměstnance zařadí do platové třídy podle ustanovení 

§ 123 odst. 2 zákoníku práce a § 3 odst. 1 uvedeného nařízení vlády na základě druhu 

práce sjednaného v pracovní smlouvě a to v mezích nejnáročnějších prací, které bude 

zaměstnanec vykonávat, nebo které by měl podle pracovní smlouvy vykonávat. 

Účelem smluvního platu je ohodnocení zaměstnancových výjimečných 

schopností. Je otázkou, zda funguje zároveň jako stimulant pro zvýšení 

konkurenceschopnosti vůči podnikatelskému sektoru. V současných podmínkách 

zákonné úpravy ovšem nahrává také možnému korupčnímu zneužití, neboť legální 

výrazy jako nadstandardní nebo výjimečné schopnosti zaměstnance zákoník práce ani 

jiné předpisy nevysvětlují a je tedy zcela na uvážení zaměstnavatele, zda takovými 

vlastnostmi zaměstnanec oplývá. 

4.6 Specifická úprava platových poměrů některých 

zaměstnanců jako neopomenutelná součást systému 

odměňování 

Současně nastavený dvojkolejní systém odměňování, který se rozděluje na systém 

platový a systém mzdový, je dále v rámci úpravy platu rozdělen na všeobecnou úpravu 

platu podle zákoníku práce a nařízení vlády (při využití 5 platových stupnic) a na 

specifické úpravy platových poměrů některých zaměstnanců. Jde především o vyčlenění 

platového ohodnocení některých typů zaměstnanců, pro které je nutné výkon práce 

ohodnotit jinak, než univerzálním způsobem. Vedle zákoníku práce a nařízení vlády se 

tak objevují další samostatné předpisy upravující specificky platové podmínky. 

Konkrétně se jedná o odlišnou úpravu u vojáků z povolání, představitelů státní moci, 
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soudců, státních zástupců, členů obecních zastupitelstev a duchovních
39

. Od 1. ledna 

2015 bude specifickou úpravou odměňování také úprava obsažena ve služebním 

zákoně. Tato specifická úprava bohužel do systému odměňování a celkové úpravy 

poměrů zaměstnanců ve veřejné správě vnáší nejednotnost. Vzhledem k strukturovaně 

postavenému systému v zákoníku práce je otázkou, zda specifická úprava některých 

skupin zaměstnanců je smysluplná a potřebná. S ohledem na nutnost zajištění stabilního 

a efektivního úředního aparátu se domnívám, že roztříštěnost platové úpravy je v tomto 

ohledu neúčelná. Četnost oborových (zvláštních) norem upravujících odlišně právní 

úpravu pracovních vztahů (zákonné i podzákonné síly) vnáší do systému odměňování 

nepřehlednost. Jednotná právní úprava není zřejmě správným krokem, ani ji nelze v 

komplikovaném prostředí odlišných úprav zajistit. Ideálně nastaveným systémem je, 

navržení jednotných principů právní úpravy pracovněprávních vztahů, potažmo 

odměňování, které zastřeší celý systém. Přičemž v dílčích ohledech se může již právní 

úprava lišit. Zákoník práce tuto konstrukci určování platů u jednotlivých profesí 

zaručuje. Jako hlavní předpis v oblasti odměňování specifikuje určení platu a jeho 

složky, které jsou posléze dílčími zákony nebo nařízeními vlády samostatně upraveny. 

Ovšemže je třeba se vyhnout přílišné centralizaci, v rámci níž by mohlo dojít k 

zobecnění současných platných platových institutů, přičemž by bylo narušeno 

zohlednění specifičnosti některých profesí. Nelze jít proti duchu nastavené 

decentralizace, přičemž v jednom zákoně spojovat úředníky samosprávných celků, 

jejichž platy jsou hrazeny z rozpočtů krajů a obcí jakožto samostatná působnost, s 

platovou úpravou státních úředníků. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

39
 Jednotlivými právními předpisy jsou zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených 

s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 

parlamentu; zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců; nařízení vlády 

č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev; nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě 

osobních požitků duchovních církví a náboženských společností; nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových 

poměrech vojáků z povolání. 



57 

5. Možnosti úpravy platové soustavy a vliv úpravy služeb-

ního zákona na odměňování. 

Poslední kapitolu bych ráda věnovala problematickým bodům úpravy platového 

systému. Jedním z nich je především postupné vytvoření samostatných stupnic 

platových tarifů v závislosti na vybraných profesích. Původní koncepce z roku 1992 

počítala s kritérii diferenciace stupnic, jakými je např. stanovení ekvivalentních 

povinností a odpovědnosti dané profesní skupiny v závislosti na zvýšení stupnice. Od 

základní stupnice platových tarifů se tedy podle čtyř dalších odměňují zaměstnanci bez 

stanovených kritérií. Systém zvýšených stupnic má reagovat na větší obsah povinností a 

omezení, která s výkonem vybraného povolání souvisejí a tím, má dojít k vyššímu 

platovému ohodnocení. Stupnice platových tarifů se ale v minulosti stanovovaly jako 

odezva na aktuální společenské jevy, z nejznámějších uvádím zavedení stupnice pro 

zdravotnické pracovníky, čímž bylo reagováno na nízkou obsazenost kvalifikovaných 

pracovních míst ve zdravotnictví
40

. Podobným způsobem vznikly i dvě stupnice pro 

pedagogické pracovníky, které se lišily dosažením odborné kvalifikace. Jelikož byla 

tímto platová úprava roztříštěna a zavedla do systému spíše nejasnost, byla s účinností 

k 1. lednu 2012 nahrazena jednou stupnicí, která je přílohou 5 nařízení vlády 564/2006 

Sb. Na vzniklou situaci v letech 2009 – 2011 reagovaly lékaři a zubní lékaři, pro které 

byla stanovena zvláštní stupnice (příloha 4 nařízení vlády 564/2006 Sb.). Platové tarify 

jsou v této stupnici zvýšeny nejednotně o 20 - 40%.  Tato diferenciace na základě typu 

zaměstnavatele nenaplňuje základní princip odlišení zaměstnanců na základě 

namáhavosti, četnosti povinností a odpovědnosti s výkonem práce související. 

Nežádoucím jevem je nejen rozlišení podle typu zaměstnavatele, ale i rozlišení podle 

profesních skupin. Pro jednotnou koncepci by bylo potřebné stupnice platových tarifů 

změnit, aby se v nich skutečně odrážely odlišné prvky odměňování zaměstnanců a 

diferenciace nebyla diskriminační. Neopominutelnou součástí nové úpravy by měla být 

návaznost platových tříd na minimální mzdu. Vzhledem k rovnosti v odměňování a také 

konkurenceschopnosti veřejného sektoru s podnikatelskou sférou je třeba, aby rozdíl 

                                                 

40
 Stupnice platových tarifů je účinná od 1. července 2009 a odměňováni jsou podle ní zdravotničtí 

pracovníci v zařízeních poskytujících zdravotní péči, záchrannou službu nebo sociální péči.  
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minimální mzdy (tedy nejnižší úrovně ohodnocení vykonané práce) nebyl tak markantní 

s prvními pěti platovými třídami a platovými stupni.  

 Legislativně by bylo třeba zúžit podmínky pro zvláštní způsob určení platového 

tarifu (úprava v § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.). V současnosti se jedná taktéž o 

platový institut, který není užíván v souladu s původní koncepcí odměňování, ale 

naopak lze říci, že je často zneužíván. Zaměstnavatel nemusí respektovat částky 

platového tarifu v daném rozpětí v závislosti na započitatelné praxi. Pakliže užijeme 

jazykového výkladu, pak je tento institut výjimečným způsobem určení platu. Záměr, 

kterým bylo možnost pružněji určit plat zaměstnavatelem v případech, kdy praxe nemá 

vliv na výsledek zaměstnancovi práce, byl zneužit pro libovolné určování platu v 

rozpětí. Původní novela z roku 2010 měla pouze umožnit zaměstnavatelům činit 

úsporná opatření v závislosti na nižší náklady na platy. V případě možnosti návrhu 

nového řešení, je možné se ohlédnout do roku 1992, kdy sice toto specifikum určení 

platu existovalo, ale bylo limitováno taxativním výčtem zaměstnanců, kterých se týkalo, 

a dále podmínkou, aby zaměstnavatel buď v kolektivní smlouvě nebo vnitřním 

předpisem ex ante stanovil podmínky, za kterých k takovému výjimečnému ocenění 

práce bude docházet. Pokud by se úprava vrátila k této původní koncepci, pak by 

pravidla odměňování byla transparentní, ale také by nedocházelo k dílčím diferenciacím 

odměňování u jednotlivých zaměstnavatelů, což je v současnosti poměrně častým 

jevem.  

 Další navrhovaná změna již není legislativní, ale pouze jakýmsi morálním 

apelem na zaměstnavatele, aby nedocházelo ke zneužívání smluvního platu jakožto 

individuálního ocenění zaměstnance. Zákoník práce, jak je v předešlých kapitolách 

popsáno, nestanoví přímo podmínky, které má zaměstnanec splňovat pro možné 

sjednání smluvního platu podle § 122 odst. 3 ZPr. Uvažování nad takovou úpravou by 

bylo chybné, neboť nelze generalizovat vlastnosti zaměstnance v celé škále profesí ve 

veřejných službách a správě. Ani úprava v rámci kolektivního vyjednávání by nemohla 

v tomto směru zajistit naplnění myšlenky smluvního platu podle původního záměru. 

V takovém případě by totiž nebyla naplněna jedna z funkcí smluvního platu, kterou je 

dispozitivnost sjednání tohoto institutu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a celá 

koncepce by tak postrádala smysl. Výše zmíněný morální apel lze v zákoníku práce 
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opřít o kogentní ustanovení § 110 odst. 1 ZPr., které zaručuje zaměstnancům za stejnou 

práci nebo práci stejné hodnoty stejnou odměnu a ustanovení související.  

 Důležitým podkladem bude od 1. ledna 2015 také služební zákon
41

, který 

upravuje odměňování státních zaměstnanců speciálně k zákoníku práce. Služební zákon 

vychází z ústavněprávní úrovně z čl. 79 odst. 2 Ústavy
42

, který zakotvuje úpravu 

právních poměrů státních zaměstnanců (včetně odměňování) a souvislosti s tím i 

oprávnění vlády vydat nařízení k provedení zákona, jak je stanoveno v čl. 78 Ústavy
43

. 

Zákon byl přijat v roce 2002 v souvislosti se vstupem České republiky do 

Evropské Unie, přičemž účinnost byla stanovena k 1. lednu 2004. K postupnému 

odsouvání účinnosti došlo zákony č. 281/2003 Sb. (na rok 2005), zákonem č. 626/2004 

Sb. (na rok 2007), zákonem č. 531/2006 Sb. (na rok 2009), zákonem č. 381/2008 Sb. 

(na rok 2012) a konečně zákonem č. 445/2011 Sb. na rok 2015
44

. Jde o právní předpis 

upravující právní poměry včetně odměňování zaměstnanců vykonávajících státní 

službu, tedy ve správních úřadech vykonávající státní správu. Výkonem veřejné správy 

se rozumí „provádění zákonů nebo jinou činností ve veřejném zájmu osobami, které 

nejsou nezávislé“.
45

 

Jedním z hlavních principů tohoto právního předpisu je odpolitizování státní 

správy, k čemuž mimo jiné má posloužit i oddělená úprava odměňování. Zákon ve své 

úpravě stanoví stupnice platových tarifů státních zaměstnanců a upřesní konkrétní výši 

složek platu státních zaměstnanců tak, aby se jednalo o průhledné nastavení podmínek 

odměňování a výše platu. Nově se objevuje např. příplatek za službu. Především 

zavedení tohoto příspěvku bude mít dopad na zvýšení výdajů ze státního rozpočtu. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v tomto směru operuje s částkou ve výši 5,6 mld. 

Kč ročně
46

. 

                                                 

41
 Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto 

zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). 
42

 čl. 79 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky: „Právní poměry státních 

zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon.“ 
43

 čl. 78 ústavního zákona č. 1/1993, Ústava České republiky: „K provedení zákona a v jeho mezích je 

vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.“ 
44

 WIKIPEDIE. Služební zákon. [online]. 2014. Dostupné z WWW: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEebn%C3%AD_z%C3%A1kon 
45

 HENDRYCH, D. a kol., Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, s. 8. 
46

 Informace je získána z Pokynů pro vyplnění Přehledu dopadů návrhu právního předpisu pro 

zdůvodnění na zařazení návrhu do Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014. Jedná se o 

materiál Ministerstva práce a sociálních věcí.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEebn%C3%AD_z%C3%A1kon
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Služební zákon v současné podobě stanovuje státnímu zaměstnanci plat složený 

z platového tarifu a příplatků. Mimo zákoníkem práce známé příplatky se objevuje ještě 

příplatek za službu, příplatek za zastupování a příplatek školitele. Pro státní 

zaměstnance se systém platu odvíjí od dvanácti platových tříd. Jde tedy o ingerenci do 

šestnáctitřídního platového systému, který v současnosti funguje pro všechny platové 

stupnice
47

. Dochází k systematizaci pracovních míst, přičemž náplň konkrétních 

pracovních pozic stanoví katalog správních činností. Státním zaměstnancům přísluší 

podle zákona příplatek za službu, kterým se kompenzuje jeho tzv. reprezentace státu. 

Podle současné navrhované právní úpravy jde o nárokovou složku platu, která je 

počítána z 25% platového tarifu zaměstnance. Novinkou je snaha o omezení libovůle při 

určování odměn státním zaměstnancům, které by mělo zamezit ustanovení o limitaci 

výše odměny vyplacené v kalendářním roce. Jde o kogentní ustanovení, které výši 

odměn limituje maximálně do výše 25% z úhrnu vyplacených platů státnímu 

zaměstnanci za kalendářní rok. Současná navrhovaná podoba obsahuje velké riziko v 

rámci odměňování v tom smyslu, že absolutně odkazuje na úpravu výše platových tarifů 

na nařízení vlády, tedy na předpisy nižší právní síly a na zákonné úrovni nenastavuje ani 

limity, ani hlediska pro jejich určení. Nabízí se tak možnost každé vládě v rámci 

prováděcích předpisů korigovat prostředky na platy libovolně. V případě absence 

systemizace pracovních míst napříč veřejnou správou jsou principy služebního zákona, 

jako je odpolitizování současné veřejné správy, v nedohlednu. V podstatě jedinou 

významnou odchylkou od systému, jak je nastaven v zákoníku práce a nařízení vlády, je 

zavedení nového příplatku za službu. 

V tomto směru se objevuje otázka, zda je stávající podoba služebního zákona 

správnou cestou. Jestliže Ústava České republiky stanoví v čl. 79 odst. 2, že právní 

poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje 

zákon, nemusí se jednat o zavedení státní služby. Členské státy EU v současnosti státní 

službu znají. Pokud jsou ale prvky úpravy státního poměru a pracovního poměru v 

podstatě totožné, což v případě odměňování vyjma dvou specifických příplatků je, dvojí 

úprava se v tomto ohledu jeví jako nadbytečná. Autorka této práce se nestaví a priori 

odmítavě k úpravě odměňování v zákoně o státní službě. Vzhledem k nutnosti 

                                                 

47
 Jedná se o oficiálně nastavený platový systém, přesto je např. pro odměňování pedagogických 

pracovníků reálně užíváno pouze dvanáctitřídního systému.  
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komplexní úpravy státní služby je naopak třeba, aby bylo odměňování upraveno 

v zákoně o státní službě specificky a oddělené od úpravy zákoníku práce. Pouze 

konstatuji nesmyslnost v současnosti nastaveného sytému odměňování, kterým je 

teoreticky zavedena trojkolejnost. Fakticky se ale principy odměňování nijak nezmění a 

systém zůstane totožný.  

Úprava právního vztahu zachovaná v rovině pracovněprávního vztahu se tedy 

nejeví jako nepoužitelná. Pracovní poměr by i nadále mohl mít soukromoprávní povahu. 

Při zvolení této cesty by bylo účelné i zavedení flexibilních prvků, které se již nyní v 

pracovním právu objevují. I když je úprava platu rigidní vzhledem ke zdroji, ze kterého 

jsou finanční prostředky čerpány, přesto se flexibilitě bránit nemusí. Jedním z takových 

prvků je institut smluvního platu. Jediná komplexní možnost úpravy odměňování ve 

veřejné správě by tak mohla být funkčním systémem. Obávám se, že v současnosti je 

lpění na služebním zákoně spíše politické rozhodnutí, které je dílem úlitbou občanům 

žádajících transparentní veřejnou správu, dílem snahou dostát závazkům vůči Evropské 

unii. Ani jeden z těchto důvodů není ale dostatečným pro nastavení systému zbytečně 

rozštěpenému a dekodifikovanému. Státní služba by měla být upravena v nové podobě, 

zcela novým zákonem. Především by mělo dojít k nastavení principů, na kterých by 

celý model stál, a teprve posléze by následovaly legislativní práce. Současné dohady 

politických špiček ze zákona dělají soubor neprovázaných a nesmyslných ustanovení, 

která jsou stále měněna.  

 Důležité je, si uvědomit, že úprava státní služby je úpravou veřejnoprávní a 

nelze ji s principy zákoníku práce směšovat, ani hledat souvislost. Mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem nevzniká klasický pracovněprávní vztah, nýbrž vztah 

služební. Tato hranice mezi soukromým a veřejným právem tak vnáší i do odměňování 

odlišné prvky. Z obecných pracovněprávních principů jmenujme upozadění 

dispozitivních ustanovení, odstranění manažerského přístupu, omezení autonomie vůle 

účastníků. V úpravě státní služby by se měla naopak promítnout zákonnost úpravy 

služebního vztahu, účelnost a odpovědnost. V současnosti navrhovaná podoba zákona 

opustila požadavek na komplexní úpravu odměňování státních zaměstnanců. Oblast 

odměňování se má podle posledního rozhodnutí poslanců upravit novelou nebo 

nařízením s účinností do dvou let od účinnosti samotného služebního zákona. 
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Požadavek zákonnosti, přesnosti, účelnosti a odpovědnosti zůstává v rámci neupravené 

oblasti odměňování nenaplněn.  
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6. Závěr 

Úpravu odměňování ve veřejné správě lze rozdělit do tří možných systémů. Prvním z 

nich je individuálně smluvní určení platu, kterým je plat determinován jako cena 

výrobního faktoru práce. V tomto systému se výše ohodnocení zaměstnance odvíjí od 

momentální nabídky a poptávky a bere v potaz také jeho aktuální výkon. V České 

republice tento systém nemá oporu v zákoně jinou, než je tzv. smluvní plat, kterým jsou 

odměňování často zaměstnanci externisté, tedy poradci nebo vrcholoví pracovníci. 

Naopak hojně je užíván v zemích evropské unie, jakými jsou např. Belgie, Rakousko 

nebo Švédsko
48

. 

Druhým je systémově rozpočtový typ, jehož základ je položen na rozvržení platu 

v tabulkách. Systém zohledňuje dosažený stupeň vzdělání v kombinaci s kariérním 

postupem zaměstnance. Tento systém by měl zaručit nejvyšší míru objektivnosti určení 

platu zaměstnanci, bez možného uplatnění subjektivního hlediska zaměstnavatelem. 

Zaměstnanci také zaručuje platový postup v průběhu let a nikoli ustrnutí na jedné 

platové příčce v žebříčku. Systém je vhodný také tím, že zaměstnanci poskytuje 

ekonomickou jistotu, kterou mu podnikatelská sféra v oblasti odměňování zaručit 

nemůže. Pro fungování tohoto systému je ovšem zapotřebí sofistikovaného nastavení 

pravidel, která jsou vzájemně provázána a nastavena tak, aby nebyla diskriminační vůči 

žádnému ze zaměstnanců. Zároveň je systém náročný na veřejný rozpočet v případě, 

kdy ve státě neexistuje systemizace pracovních míst. S tímto problémem se potýká 

Česká republika, která na rozdíl od Německa, Rakouska nebo Belgie počet pracovních 

míst v jednotlivých organizacích ani příslušné kvalifikační předpoklady pro jejich 

obsazení nemá. Stát ani nemůže korigovat výdaje na platy v případě, kdy nemá vodítko 

pro funkční strukturu pracovních míst ve veřejné správě a službách, podle kterého by je 

rozvrhoval. V tomto směru spatřuji silnou nevýhodu absence systemizace pracovních 

míst. 

Třetím možným typem je kolektivní vyjednávání o platech, které určí výši platu. 

Fungování systému je navrženo jako každoroční vyjednávání sociálních partnerů v 

                                                 

48
BAŠTÝŘ,I., VLACH, J. Systémy odměňování zaměstnanců, jejichž prostředky na platy jsou hrazeny z 

veřejných zdrojů, ve vybraných státech EU. Svazek 1. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 

2011. s. 130. 
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oblasti odměňování, jehož výsledkem by mělo být navržení platového ohodnocení 

zaměstnanců pro následující rok. Přesto, že systém je užíván některými státy Evropy, 

např. Švédskem, je jen těžko představitelné, že by fungoval při současné úpravě 

kolektivního vyjednávání v zákoníku práce v prostředí českém. Problém je, že současná 

úprava umožňuje více odborových organizací u jednoho zaměstnavatele. Je tedy 

otázkou, za jakých podmínek by se mohly jednotlivé odborové organizace vyjednávání 

účastnit, jakou váhu by vzájemně měly jejich argumenty napříč obory, které by 

zastupovaly, a nakonec také, zda by musel pro vyjednávání fungovat nadřízený orgán (s 

největší pravděpodobností by to byla vláda), který by zastřešil vyjednávání a výsledky 

zahrnul do návrhu státního rozpočtu. Možným východiskem by nebylo centrální 

navržení odměňování, ale přesun rozhodování o rozpočtových kapitolách na úroveň 

jednotlivých organizací, které by ze svého „balíku na platy“ určily podle typů 

pracovních míst, jakým způsobem budou platy jednotlivým pracovním pozicím 

rozvrženy. V takovém případě by ovšem bylo třeba zajistit důslednou kontrolu dodržení 

zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. Výhodou systému jako celku je jeho 

ex post rozhodování, tedy po zkušenostech z předešlého roku se odbory mohou 

domluvit na návrhu úpravy platu pro rok následující. 

Jak jsem již výše zmínila, Česká republika využívá jako základ pro odměňování 

typ druhý s tím, že zbylé dva typy ingerují do rigidní úpravy platu. Nejedná se tedy v 

našem případě o strnulý platový systém. Otázkou stále zůstává, do jaké míry jsou prvky 

individuálně smluvního typu ve státní sféře upraveny průhledně, aby nedocházelo k 

jejich zneužívání. Bohužel se kloním spíše k názoru, že smluvní plat nebo odměny jsou 

v mnohých případech zneužívány. V těchto případech totiž jen těžko lze zaručit 

naprostou míru objektivního zhodnocení výkonu zaměstnance zaměstnavatelem bez 

přihlédnutí k možným subjektivním hlediskům. Základním principem odměňování je 

jednoduchá rovnice o třech veličinách kdo – co – za kolik. Bohužel se tento princip 

často opomíjí a dochází skrze zvláštní určení platového tarifu nebo odměn 

k subjektivnímu ohodnocení práce.   

Dalším dílčím problémem je, že v České republice nefunguje systematizace 

počtu pracovních míst a usměrňování objemu prostředků na platy, které by bylo 

závazně vládou každoročně schvalováno. Publikace Výzkumného ústavu práce a 
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sociálních věcí
49

 uvádí, cituji: „…počty zaměstnanců v platovém objemu se relativně 

snadno zvyšují nebo snižují a vzniká trvalá disproporce v pohybu personálního vybavení 

institucí a jejich finančního krytí. Organizační struktury nejsou centrálně koordinovány, 

neexistuje soustavná kontrola ani sankce při překročení počtu zaměstnanců nad 

rozpočtové limity aj.“
50

 

Právní úprava odměňování ve veřejné sféře musí být kogentní. I zde je však 

možné zachovat některé flexibilní prvky, jakými je institut smluvního platu, zvláštní 

způsob určení platového tarifu a jiné. Zaměstnanec musí pociťovat právní jistotu v 

oblasti nároku na odměnu za výkon práce. Přesto je v současné době účelné, aby byl 

efektivně stanoven zaměstnanci plat s ohledem na jeho kvalifikační a pracovní 

předpoklady. Tím je zaručena jak motivace takového zaměstnance, tak i příliv 

kvalifikovaných odborníků do státní správy. Pro odborníky jsou často důvodem pro 

odmítnutí pracovního poměru ve státní správě nedostatečné tržně konkurenční 

podmínky vůči podnikatelské sféře. Bohužel současná nejasná podoba odměňování ve 

služebním zákoně nezaručuje profesionálním úředníkům plat ekvivalentní jejich 

odvedené práci. 

Na závěr bych ráda zdůraznila fakt, že odměňování v zákoníku práce přetrvává 

v základech bez výraznějších změn od roku 2006 a vyjma ingerencí v podobě 

legislativně technických novel se jeho principy ani systém podstatně nezměnil. V 

prostředí současné české politiky, kde se legislativní práce odehrávají často i na zakázku 

vlád a společenské nálady (za kterou se vlády často schovávají), extrémně vliv na 

úpravu odměňování neměly a doposud nemají
51

. Je třeba tedy vyzdvihnout práci 

legislativních právníků, kteří vytvořili fungující a dobře zajistitelný systém, kterému 

postačují pouze kosmetické úpravy, škrty přílepků a dílčích nesrovnalostí, které si 

někdy našly cestu do zákoníku práce nebo nařízení vlády a systém narušily. Palčivá 

nadále zůstává otázka odměňování podle služebního zákona, kde je třeba doporučit 

především princip zákonnosti, kterého by se mělo dostát.   

                                                 

49
 BAŠTÝŘ, I., VLACH, J. Souhrnné porovnání platových systémů v civilním sektoru veřejné správy a 

služeb ve vybraných členských státech EU a ČR a doporučení pro úpravu českého platového systému. 

Svazek 3. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011. 
50

 BAŠTÝŘ, I., VLACH, J. Souhrnné porovnání platových systémů v civilním sektoru veřejné správy a 

služeb ve vybraných členských státech EU a ČR a doporučení pro úpravu českého platového systému. 

Svazek 3. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011. s. 14. 
51

 V minulých letech za změnami často stály odborové stávky lékařů nebo pedagogických pracovníků.  
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