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STANOVISKO PREZIDIA AMRP K NÁVRHU 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších

předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 

Vážení,

obracíme se na Vás jménem Asociace manželských a rodinných poradců ČR, z.s. (dále
AMRP ČR), profesního sdružení sociálních pracovníků, psychologů a dalších odborníků.
Cílem AMRP je  mj.  hájit  odbornost  pracovníků v oblasti  manželského a rodinného
poradenství,  ale  i  ochrana  klientů  ve  smyslu  starostlivosti  o  kvalitu  poskytovaných
služeb.

     Poradny,  ve  kterých působí  celá  řada manželských a  rodinných poradců,  jsou
součástí sítě  sociálních služeb a od roku 2007 jsou legislativně zakotveny dle zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách.

     Opakovaně  jsme připomínkovali  změny  odměňování  v  rámci  těchto  poraden
(nařízení  vlády č.  341/2017  Sb.,  o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných
službách  a  správě,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  nařízení  vlády  č.  304/2014  Sb.,
o  platových  poměrech  státních  zaměstnanců,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR k  připomínkovému řízení pod
č.j. MPSV-2020/238882-522/1,) kde vedle kvalifikovaných sociálních pracovníků pracují
zejména psychologové na pozicích manželských a rodinných poradců.
     Oceňujeme snahu vlády návrhem nařízení o platech ve státní správě pokračovat
v cestě směrem k důstojnému odměňování za kvalifikovanou práci. Zároveň musíme
vyslovit  naše  znepokojení,  že  způsob,  který  je  navrhovaný,  znovu  zcela  ignoruje  či
výrazně  opomíjí  jednu  skupinu  pracovníků  vykonávajících  odbornou  činnost
v sociálních službách a tou jsou již zmiňovaní manželští a rodinní poradci.  

Podle §115 zákona o sociálních službách:
I. V sociálních službách vykonávají odbornou činnost

a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110,
b) pracovníci v sociálních službách,
c) zdravotni
tí pracovníci,
d) pedagogičtí pracovníci,
e)  manželští  a  rodinní  poradci  a  další  odborní  pracovníci,  kteří  přímo  poskytují
sociální služby.
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     Obě varianty návrhu nařízení vlády o platech znevýhodňují pracovníky zahrnuté pod
bod  e),  tj.  manželské  a  rodinné  poradce  a  další  odborné  pracovníky,  kteří  přímo
poskytují  sociální služby a kteří spadají pod přílohu č. 1 nařízení vlády. První  varianta
s  nimi  nepočítá  vůbec  a  druhá  varianta  počítá  s  navýšením  o  4%.  Do  kategorie
e) spadají např. psychologové a právníci, což jsou profese, které se už tak v sociálních
službách těžko obsazují a které jsou pro služby typu manželské a rodinné poradenství
nebo intervenční centra nezbytné.

     Dostáváme se tedy do situace, kdy odborný pracovník zařazený do 12. platové třídy
má nižší plat v řádech několika tisíců než sociální pracovník v té samé službě zařazený
v 11. nebo 10. platové třídě.

  Podle  platné  legislativy  do  platových  tříd  zařazujeme  podle  přidělovaných
nejnáročnějších  pracovních  úkolů.  Psycholog  nebo právník  zařazený do  12.  platové
třídy tedy vykonává náročnější úkoly, než sociální pracovníci, ale plat má nižší.
 
     Nejedná se o první zvýšení tohoto typu, takže pokud bude navýšení opět vyjádřeno
procentem, budou se zvyšovat už z minulosti navýšené tarify a rozdíly mezi pracovníky
zařazenými v písmenu e) a ostatními se opět zvýší.

     Plně se ztotožňujeme s názorem, že by rozdíly v odměňování zaměstnanců podle
různých stupnic platových tarifů bylo třeba řešit komplexně. Už z toho důvodu však
zásadně  nesouhlasíme  s  navyšováním  rozdílů  v  odměňování,  kterými  (v  rámci
jednotlivých  návrhů na dílčí úpravy), jsou tyto nerovnosti a nespravedlnost posilovány.

     V současné situaci tedy navrhujeme alespoň zvýšit všem stejně. Říkáme alespoň,
protože s ohledem na předchozí rozdílná zvyšování jsou již nyní základy pro výpočet
procentuálního  navýšení  rozdílně  vysoké  a  toto  v  praxi  bude  znamenat,  že  10%
navýšení  pro zaměstnance v příloze č.  1 nařízení  vlády bude (vyčísleno v korunách)
méně, než pro pracovníky v příloze č. 2 nařízení vlády.

Dne 15. 12. 2020

za Prezídium AMRP: Darina Mórocz
prezidentka AMRP ČR

  

2/2

se sídlem:      Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 11000


	STANOVISKO PREZIDIA AMRP K NÁVRHU
	Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
	Vážení,
	Dne 15. 12. 2020
	za Prezídium AMRP: Darina Mórocz
	prezidentka AMRP ČR
	


