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Odměňování nesoudcovského personálu od 1. 1. 2019 

Plošné navýšení tarifních platů o 5 % dle novely NV 341/2017 Sb.  o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

Zavedení zvláštního příplatku v I. a III. skupině pro odborný aparát 

Zařazení vybraných pozic odborného aparátu do vyšších platových tříd 

Celkové navýšení platů zaměstnanců soudů o téměř 14 % a 
zaměstnanců státních zastupitelství o téměř 15 % 

 



Odměňování nesoudcovského personálu od 1. 1. 2019 
 

Zvýšení konkurenceschopnosti justice na trhu práce 

Zkvalitnění aparátu justice  

Zamezení fluktuace, která má negativní vliv na kvalitu práce justičních 
orgánů 

Zohlednění zvyšujících se nároků na složitost, namáhavost a 
odpovědnost práce zaměstnanců soudů a státních zastupitelství 



Obecně platové třídy dnes a v novém roce 

Platový tarif

v Kč
současně 

platné

od 1. ledna 

2019 *)
navýšení

současně 

platné

od 1. ledna 

2019
navýšení

současně 

platné

od 1. ledna 

2019
navýšení

1. stupeň 20 450 21 480 1 030 22 160 23 270 1 110 24 020 25 230 1 210

12. stupeň 30 750 32 290 1 540 33 300 34 970 1 670 36 110 37 920 1 810

*) 1. stupeň je pod zaručenou mzdou v 6. skupině praci (21 900 Kč)

11. platová třída 12. platová třída 13. platová třída



Navýšení platových tříd 

Asistent soudce do 13. platové třídy (nyní 11.–13. platová třída) 

Asistent na Nejvyšším soudu, Nejvyšším správním soudu a Nejvyšším 
státním zastupitelství do 14. platové třídy (nyní 13. platová třída) 

Vyšší soudní úředník a justiční čekatel do 12.–13. platové třídy  
(nyní 11.–13. platová třída) 

Soudní tajemník do 9.–10. platové třídy (nyní 8. platová třída) 

Zapisovatelky na státních zastupitelstvích do 7.–8. platové třídy 



SOUDY – předpokládané přesuny do vyšších tříd 
 
 

pozice přesuny (odhad) počet míst

asistent soudce z 11. do 13. platové třídy 100

z 12. do 13. platové třídy 600

justiční čekatel z 11. do 13. platové třídy 20

z 11. do 12. platové třídy 50

vyšší soudní úředník z 11. do 12. platové třídy 500

z 12. do 13. platové třídy 700

soudní tajemníci z 8. do 9. platové třídy 100
z 8. do 10. platové třídy 100



Zvláštní příplatek 

Odborní zaměstnanci ve výkonu s rozhodovací kompetencí – vyšší soudní 
úředník, justiční čekatel, asistent soudce, soudní tajemník   
III. skupina tj. 1 250–5 000 Kč 

Ostatní odborní zaměstnanci – I. skupina tj. 500–1 300 Kč 

Ministerstvo garantuje minimální hodnotu zvláštního příplatku pro dotčené 
zaměstnance 



Konkrétní příklady navýšení – bez nenárokových složek platu 

Asistent soudce do 13. platové třídy – celkové navýšení o 7 190 Kč 
• Z 11. do 13. platové třídy, 7. platový stupeň (do 15 let praxe) 
• Navýšení platového tarifu o 1 280 Kč 
• Navýšení platové třídy – 4 660 Kč 
• Zvláštní příplatek 1 250 Kč 



Konkrétní příklady navýšení – bez nenárokových složek platu 

Vyšší soudní úředník do 12. platové třídy – celkové navýšení 4 750 Kč 
• Z 11. do 12. platové třídy, 7. platový stupeň (do 15 let praxe)  
• Navýšení platového tarifu o 1 280 Kč 
• Navýšení platové třídy – 2 220 Kč 
• Zvláštní příplatek 1 250 Kč 



Konkrétní příklady navýšení – bez nenárokových složek platu 

Zapisovatelka  státního zastupitelství  do 7. platové třídy – celkové navýšení 
o 4 160 Kč 
• Z 5. do 7. platové tříd, 7. platový stupeň (do 15 let praxe)  
• Navýšení platového tarifu o 790Kč 
• Navýšení platové třídy – 2 870 Kč 
• Zvláštní příplatek 500 Kč 



Konkrétní příklady navýšení – bez nenárokových složek platu 

Zaměstnanec IT  – celkové navýšení o 1 780 Kč 
• 11. platová třída, 7. platový stupeň (do 15 let praxe)  
• Navýšení platového tarifu o 1 280 Kč 
• Zvláštní příplatek 500 Kč 

Zapisovatelka soudu  – celkové navýšení o 1 430 Kč 
• 7. platová třída, 7. platový stupeň (do 15 let praxe)  
• Navýšení platového tarifu o 930 Kč 
• Zvláštní příplatek 500 Kč 



Jan Kněžínek 

Děkuji za pozornost! 


