
 

 
 

 
 

 

Praha, 13. září 2019 

 

Platy státních zaměstnanců skokově vzrostou!  Výrazněji 
si polepší nejhůře placení lidé 

 

Školníci, kuchařky nebo knihovníci patří mezi nejhůře placené profese ve státní 
sféře. Díky iniciativě ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) 
dojde ke zrušení 1. platové tabulky, kam tito zaměstnanci spadají. Nově budou  
od příštího roku zařazeni do lépe honorované 2. platové tabulky. Všem lidem  
ve státní sféře navíc od roku 2020 plošně vzrostou platy o 1500 Kč. Dnes se  
na tom shodli zástupci koalice.  

 

„Práce pro stát měla dříve vysokou prestiž, teď je ale spousta profesí ve státní sféře 
podhodnocená. Například platy lidí v kultuře, ale i dalších profesích v první platové 
tabulce, jsou podle mě až nedůstojné. Věřím, že se teď situace těchto lidí začne 
zlepšovat,“ uvedla ministryně Jana Maláčová.  

 

V 1. platové tabulce jsou například kuchaři, školníci, vrátní, pracovníci v příspěvkových 
organizacích, pracovníci v kultuře, ale také nezdravotnický personál ve většině 
zdravotnických zařízení. Tito zaměstnanci si zařazením do 2. platové tabulky polepší 
zhruba o dalších 3,5 % ještě navíc k plánovanému zvýšení o 1500 Kč.  

 

Navýšení platů zaměstnanců  

Příklad 12 
let 
zkušenost 

Třída 1. platová 
tabulka 

Po převodu 
do 2. platové 
tabulky 

Navíc 
všichni 
stejně 

Celkem Celkové 
navýšení 

Uvaděčka 2 12 480 Kč 12 940 Kč 1500 Kč 14 440 Kč 1960 Kč 

Školník 4 14 660 Kč 15 190 Kč 1500 Kč 16 690 Kč 2030 Kč 

Kuchař 5 15 910 Kč 16 470 Kč 1500 Kč 17 970 Kč 2060 Kč 

Knihovník 8 20 270 Kč 21 020 Kč 1500 Kč 22 520 Kč 2250 Kč 

 

Platy pedagogických pracovníků narostou objemově o 10 %. Tato varianta byla zvolena 
s přihlédnutím k možnostem státního rozpočtu a také k růstu průměrné mzdy 
v národním hospodářství, který v loňském roce činil 7,5 %. Platy pedagogických 
pracovníků i zdravotnického personálu se budou řešit v rámci meziresortního 
připomínkového řízení.  

 

O návrhu bude koalice jednat v rámci mimořádného zasedání Rady hospodářské a 
sociální dohody v pondělí 16. září 2019. 

 

 
                                                                                   Tiskové oddělení MPSV 


