
 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda vlády ČR 

Vláda ČR 

 

V Praze dne 19. 12. 2022 

 

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR Petru Fialovi a ministrům vlády ČR s žádostí o 

navýšení platových tarifů zaměstnanců kultury (příloha č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů) od 1. 1. 2023. 

 

 

 Vážený pane předsedo vlády, 

 vážení ministři vlády ČR, 

 

státní rozpočet na rok 2023 počítá s navýšením finančních prostředků na platy většiny 

zaměstnanců veřejných služeb a správy o 4 %, s tím, že tyto prostředky mají být určeny pouze 

na zvýšení nenárokových složek platů. 

 

Odborové svazy působící v kulturních institucích sdružené v ČMKOS opakovaně 

vyslovily s tímto záměrem nesouhlas a požadovaly, aby bylo navýšení finančních prostředků 

použito na zvýšení tarifních platů zaměstnanců kultury, tj. tarifů uvedených v Příloze č. 1 

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

správě, ve znění pozdějších předpisů, to od 1. 1. 2023. 

 

Tento požadavek tlumočil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka lídrům 

koaličních stran (K5) na jednání 13. 12.; podle jeho sdělení se však na tomto jednání dohoda 

pro navýšení tarifů nenašla. Na základě doporučení ministra Jurečky jsme se – jako zástupci 

odborových svazů působících v kultuře – s žádostí o podporu zvýšení platových tarifů obrátili 

na resortního ministra Martina Baxu. Doufali jsme, že ministr kultury podpoří náš požadavek 

obdobně, jako ministr školství podpořil požadavek školských odborů (ČMOS pracovníků 

školství). Bohužel se tak nestalo. 

 

Obracíme se proto na Vás, vážený pane předsedo vlády a na vás, členy vlády ČR 

s žádostí, abyste přehodnotili dosavadní záměr a rozhodli o navýšení platových tarifů 

uvedených v Příloze č. 1 příslušného nařízení vlády. Vysoká inflace a zvyšující se životní 

náklady dopadají na všechny zaměstnance a pouze zvýšení tarifních platů jim je může alespoň 

částečně kompenzovat. Zvláště důležité je navýšení platových tarifů pro zaměstnance 



kulturních institucí zřizovaných územními samosprávnými celky (kraji a obcemi), jichž se 

rozhodnutí vlády o navýšení objemu mzdových prostředků na nenárokové složky platů ve 

státním rozpočtu logicky vůbec nedotkne. 

 

S ohledem na výše uvedené Vás proto žádáme, abyste zvážili použití alespoň části 4% 

navýšení objemu prostředků na platy na zvýšení platových tarifů, např. v poměru, na němž se 

shodl ministr školství se zástupci školských odborů. 

 

 

 

Za všechny zaměstnance kultury předem děkujeme. 

 

Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR 

Miroslava Knoflíčková, předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany přírody 

Richard Rokos, Unie – odborový svaz profesionálních zpěváků ČR 

Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace 

Iveta Bergerová, předsedkyně OS pracovníků knihoven 

Renata Soudná, předsedkyně OS pracovníků kulturních zařízení 


