
 

 

 

Prohlášení k nepřesné informaci o průměrné výši platů zaměstnanců ÚDHPSH 

v období 2017-2020, publikované v Hospodářských novinách a na iHned.cz 
 

19.1. 2022, Brno: 17. ledna 2022 byl v deníku Hospodářské noviny a na serveru iHNed.cz publikován 

článek s názvem „Pouze na jediném ministerstvu si v posledních letech úředníci nevydělali v průměru 

více než 50 tisíc“. Autor v něm uvádí: „Nejvíce si však vydělali pracovníci Úřadu pro dohled  

nad hospodařením politických stran a politických hnutí. V roce 2020 tam měli průměrný plat přes 63 

tisíc korun“. Tato informace nevystihuje realitu, je zavádějící a poškozuje zaměstnance úřadu. 

 

V našem úřadě, který vznikl v roce 2017, pracuje celkem 19 zaměstnanců, z toho pouze u 14 z nich má 
úřad možnost ovlivnit výši platu, u zbylých 5 je výše platu jednoznačně stanovena zákonem  
č. 424/1991 o sdružování v politických stranách a politických hnutích a dále zákonem 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, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Za „úředníky“ lze pak z hlediska jejich odměňování považovat pouze těchto 14 osob, z nichž část 

vykonává svou činnost ve služebním poměru, a část na základě standardní pracovní smlouvy.  

 

Průměrná mzda zaměstnanců na služebních místech za období 2017 - 2020 byla 49 121,-Kč. Nejnižší 

byla v roce 2017 (45 390,-Kč) a nejvyšší v roce 2019 (51 810,- Kč) přičemž se jedná o konečnou částku 

včetně veškerých odměn vyplacených státním zaměstnancům ve sledovaném období. 

 

Průměrná mzda zaměstnanců v pracovním poměru za období 2017 - 2020 pak byla ještě nižší - činila 

33 588,-Kč. Nejnižší byla v roce 2019 (32 315,-Kč) a nejvyšší v roce 2017 (35 190,-Kč) a to včetně 

veškerých odměn vyplacených zaměstnancům v pracovním poměru ve sledovaném období. 

 

Z těchto čísel je zřejmé, že se náš úřad pohybuje na zcela opačné straně spektra, než je v článku 

uvedeno, kdy ani na vysoce odborných služebních místech průměr nepřekračuje 50 000,-Kč.  

Při započtení zaměstnanců na pracovních místech pak průměr ještě výrazně klesne. 

 

Vyšší průměrná mzda byla ve sledovaném období pouze u již zmíněných 5 zaměstnanců  

na jmenovaných funkcích (předseda a členové Úřadu), přičemž za období 2017-2020 činila 99 378,-Kč. 

Nejnižší byla v roce 2017 (88 756,-Kč) a nejvyšší v roce 2020  (112 366,-Kč).  

Platy těchto zaměstnanců jsou ze zákona odvozeny od platů předsedy, resp. místopředsedy výboru 

poslanecké sněmovny, a úřad nemá žádnou možnost, jak jejich výši ovlivnit. 

 

Vzhledem k tomu, že těchto pět osob představuje více než ¼ z celkového počtu zaměstnanců našeho 

úřadu, což je mezi úřady atypické, je zřejmé, že jejich započtení do jakéhokoli průměru je oproti jiným 

institucím (s vyšším počtem řadových zaměstnanců) značně zavádějící a skutečný stav zkresluje. 

 

Pro více informací kontaktujte:  

Luisa Divišová, tisková mluvčí ÚDHPSH  

E: luisa.divisova@udhpsh.cz  

M: +420 731 912 956 
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