
Vážené odborářky, vážení odboráři, 

 

čas neúprosně běží. Všichni máme ještě v myšlenkách přechod z loňského do letošního kalendářního 

roku, do roku 2016, a najednou zjišťujeme, že je tu za námi již první čtvrtletí. Při této příležitosti 

musíme také připomenout, že uplynul první rok po VII. sjezdu našeho odborového svazu a vedení OS 

SOO včetně volených orgánů má za sebou první čtvrtinu funkčního období. 

Jaké priority stojí před naším odborovým svazem v letošním roce? Odpověď je jednoduchá. 

Především to bude vyjednávání o platech na rok 2017. Odborové svazy RoPo zastupující odboráře a 

zaměstnance ve veřejných službách a správě se jednoznačně shodly, že půjdou na jednání s vládními 

činiteli s návrhem na zvýšení objemu prostředků na platy min. o 10 % s tím, aby co největší část byla 

zaměstnancům poskytnuta prostřednictvím platových tarifů (toto se týká nejenom zaměstnanců pod 

zákoníkem práce, ale i státních zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů). Navíc chceme pro 

státní zaměstnance navýšení platových tarifů o dalších 25 %. Náš odborový svaz má ambice sehrát 

vůdčí roli při těchto vyjednáváních. 

Druhou prioritou, která stojí před naším odborovým svazem je novelizace zákona o státní službě. 

Jednoznačně se ukazuje při implementaci služebního zákona v praxi, jak je nedokonalý, jak stěžuje 

práci nejenom personalistům a představeným, ale v prvé řadě samotným státním zaměstnancům. 

Služební zákon nejenže nesjednotil praxi ve všech služebních úřadech, ale naopak realizace některých 

ustanovení v praxi je u služebních úřadů více rozdílná než v minulosti. Díky podmínkám, které 

služební zákon stanovuje, se nedaří přijímání nových státních zaměstnanců, cca 500 stávajících 

zaměstnanců bude muset k 30. 6. 2017 skončit pracovní poměr, protože nesplňují podmínku vzdělání 

apod. Odborový svaz státních orgánů a organizací podpoří každé úsilí, které povede k novele 

služebního zákona a ke zlepšení služebního prostředí státních zaměstnanců (dopis předsedy OS SOO 

předsedovi Vlády ČR a odpověď na něj naleznete na jiném místě tohoto vydání NOS). 

Další prioritou je snaha vedení odborového svazu uzavřít pro zaměstnance územních samosprávných 

celků Kolektivní smlouvu vyššího stupně. V této věci již probíhají a dále budou probíhat jednání 

především se Svazem měst a obcí, Asociací krajů a Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů. 

Velmi důležitou úlohu musí náš odborový svaz sehrát při legislativním procesu nových právních 

norem. Především se jedná o návrh novely zákona o obecní policii, který je nyní v prvním čtení 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a již dvě schůze čekal na projednání. Další velmi důležitý 

zákon čeká na projednání ve Vládě ČR dne 7. 4. 2016. Jedná se o návrh zákona o státním 

zastupitelství. A v neposlední řadě je před námi legislativní proces nad koncepční novelou zákoníku 

práce, která se dotkne každého z nás. 

Možná, že se někomu může zdát, že zima byla mírná. Možná počasím. Ale pro OS SOO to bylo období 

plné intenzivních příprav a jednání tak, aby citované priority byly postupně realizovány. 

 

 

BBcc..  PPaavveell  BBeeddnnáářř,,  vv..  rr..  

ppřřeeddsseeddaa  

JJUUDDrr..  RRuuddoollff  PPoossppííššiill,,  vv..  rr..  

11..  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  

IInngg..  BBřřeettiissllaavv  DDvvoořřáákk,,  vv..  rr..  

22..  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  

 


