
Vážené odborářky, vážení odboráři, 

 

jak jsme již informovali v minulých vydáních NOS, v rámci přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2016 

probíhaly vyjednávání odborových předáků včetně našeho odborového svazu o budoucích platech 

zaměstnanců veřejné správy a služeb. Výsledkem je změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterým se zvyšují 

platové tarify o 3 % všem zaměstnancům ve veřejných službách a správě v režimu zákoníku práce od 1. 

11. 2015. Dalším je změna nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, 

kterým se zvyšují platové tarify o 3 % všem státním zaměstnancům spadajícím pod zákon o státní službě 

od 1. 11. 2015. Zvýšení platových tarifů příslušníků bezpečnostních sborů o 3 % je řešeno novými 

nařízeními vlády č. 285/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice 

základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015, a to od 1. 11. 2015, a č. 286/2015 Sb., 

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016, kde jsou 

platové tarify ve stejné výši, jako u nařízení vlády od 1. 11. 2015. Zároveň upozorňujeme, že v 

mezirezortním připomínkovém řízení se nachází návrh vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a 

sociálních potřeb (FKSP), kde je uvedeno zvýšení tvorby FKSP od 1. 1. 2016 na 1,5 % a od 1. 1. 2017 na 2 %. 

Ještě je nutné dodat, že od 1. 1. 2016 dojde ke zvýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců 

v režimu zákona o státní službě o 2 %. Toto zvýšení však nebude realizováno prostřednictví platových tarifů! 

K výše uvedenému musíme dodat, že vedení nejenom našeho odborového svazu, ale i ostatních OS RoPo 

(odborové svazy, které zastupují odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě) nebylo 

spokojeno s takto jednostranným rozhodnutím vlády o platech. Proto OS SOO vydal v této věci dne 2. 10. 

2015 nesouhlasné stanovisko a OS RoPo svoji nespokojenost vyjádřily vydáním Prohlášení ze dne 14. 10. 

2015, na které bylo odpovězeno dopisem předsedy vlády Bohuslavem Sobotkou. 

OS SOO nadále sleduje vývoj u návrhu zákona o státním zastupitelství, který již byl předán k projednání 

Vládě ČR bez určení termínu. Totéž platí o další důležité právní normě, a to o návrhu zákona o obecní 

policii, který je též v evidenci Úřadu vlády a čeká se na určení termínu projednávání vládou. Velmi důležitým 

dokumentem, který se nachází v legislativním procesu, je návrh zákona, kterým se mění zákon o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento návrh již prošel třemi koly meziresortního 

připomínkového řízení a stále čeká na předání vládě k projednání. Dne 1. 12. 2015 obdržel náš OS 

k připomínkování návrh zákona, kterým se mění zákon o obcích (obecní zřízení). 

Pokud bychom se měli podívat na zákon o státní službě, tak k dnešnímu dni bylo vydáno 11 nařízení vlády, 2 

vyhlášky, 8 metodických pokynů a 12 služebních předpisů. Všechny citované dokumenty OS SOO obdržel 

k vyjádření připomínek. 

Poslední informací je aktuální stav k návrhu Kolektivní dohody vyššího stupně. Dne 25. 9. 2015 byl osobně 

doručen na podatelny MV, MPSV a MF společně s průvodním dopisem oficiální návrh Kolektivní dohody 

vyššího stupně všem dotčeným ministrům z Usnesení vlády č. 625 ze dne 29. 7. 2015 – Mgr. Michaele 

Marksové, ministryni práce a sociálních věcí, Ing. Andrei Babišovi, 1. místopředsedovi vlády a ministrovi 

financí, a Milanu Chovancovi, ministru vnitra. Tímto odborové svazy oficiálně zahájily kolektivní vyjednávání 

ve smyslu § 8 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Návrh KDVS byl dle sdělení ministryně práce 

a sociálních věcí považován za zahájení kolektivního vyjednávání (odpověď Mgr. Marksové ze dne 2. 10. 

2015). Návrh KDVS byl rozeslán do vnějšího připomínkového řízení, které skončilo dne 16. 10. 2015. Došlo k 

vypořádání došlých připomínek s ministerstvy a posléze dne 12. 11. 2015 s odbory. Rozpory: navýšení 

platových tarifů, příspěvky při životních jubileích a odchodu do starobního důchodu nebo důchodu 

invalidního a indispoziční volno. Vláda projednala návrh KDVS dne 7. 12. 2015. Požadavku odborů na 

zvýšení platových tarifů pro státní zaměstnance nevyhověla, z navrhovaných 5 dnů zdravotního volna ze 

strany odborů odsouhlasila pouze 4 dny a zamítla návrh odborů na odměny za životní jubilea, první odchod 

do starobního důchodu a odchod do invalidního důchodu třetího stupně z prostředků určených na platy 
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(vláda na tyto odměny chce použít FKSP). Odborové svazy ihned po rozhodnutí vlády se jednomyslně 

shodly, že takto odsouhlasenou KDVS nepodepíší. OS si jsou vědomy toho, že státní zaměstnanci a 

představitelé odborů na podnikové úrovni očekávali uzavření KDVS. Nicméně odborová strana při 

posledním kolektivním vyjednávání jasně deklarovala straně vládní, že by uvítala, aby KDVS byla účinná od 

1. 1. 2016, ale ne za každou cenu. Vláda při svém rozhodování nehledala kompromis, vláda nehledala 

dohodu, vláda přistoupila k projednávání, jako by to byl jakýkoli jiný materiál pro rozhodnutí vlády. Ale 

KDVS je smlouvou mezi vládou a odbory. A na to bylo zřejmě zapomenutu. 

V pondělí dne 14. 12. 2015 proběhla 124. plenární schůze RHSD (tripartita). V bodě různé vystoupil 

předseda OS SOO s dotazem na ministryni práce a sociálních věcí, co bude dále s KDVS. Dle názoru odborů 

by nebylo nejšťastnější, aby historicky první kolektivní smlouva uzavřená mezi vládou a odbory skončila 

kolektivním sporem a musel by dle zákona o kolektivním vyjednávání přijít na řadu zprostředkovatel. Bylo 

přislíbeno, že na nejbližším zasedání vlády se ještě tento problém otevře. 

Dne 21. 12. 2015 bezprostředně před zasedáním vlády jednal Pavel Bednář, předseda OS SOO, společně 

s Josefem Středulou, předsedou ČMKOS, s předsedy tří vládních politických stran – Bohuslavem Sobotkou, 

Andrejem Babišem a Pavlem Bělobrádkem. Představitelé odborů znovu vysvětlili svá stanoviska a postoje 

ke sporným bodům KDVS. 

Na zasedání vlády dne 21. 12. 2015 měl možnost předseda OS SOO vystoupit a sdělit zásadní stanoviska 

odborů k projednávané KDVS. Nakonec vláda KDVS odsouhlasila (celý text KDVS). KDVS byla v přímém 

přenosu České televize podepsána o den později, v úterý dne 22. 12. 2015. 

Co sdělit závěrem. Letošní podzim byl velmi hektický a napjatý. Napjatý především v tom, jak dopadne 

vyjednávání o budoucích platech, jak dopadne projednávání výše uvedených návrhů zákonů, a v neposlední 

řadě jak dopadne kolektivní vyjednávání o KDVS. Některé odpovědi již z tohoto článku známe a na ty ostatní 

si všichni budeme muset počkat do roku 2016. 
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