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Vážená kolegyně, vážený kolego, 

 

 

od VII. sjezdu OS SOO uběhlo více jak čtvrt roku. Nabízí se tedy otázka, co vlastně odborový svaz a jeho 

vedení za tuto dobu dělal ve prospěch odborářů a zaměstnanců ve veřejné správě a službách. 

V této době je pro náš OS jednou z největších priorit zavádění zákona o státní službě v praxi, tzv. 

jeho implementace. Od 1. ledna 2015 je služební zákon pro státní zaměstnance účinný a do 30. 6. 2015 se 

nacházíme v tzv. přechodném období. Pod zákonem o státní službě je nyní pouze několik vrcholných 

zaměstnanců státních úřadů, ale pro drtivou většinu stávajících zaměstnanců ve státních orgánech bude tím 

rozhodným dnem 1. červenec 2015, kdy budou moci do 31. 8. 2015 požádat o služební poměr. Proč 

zmiňujeme přechodné období – protože je to období, kdy se připravují a schvalují doprovodné právní akty 

(nařízení vlády a vyhlášky), kdy náměstek ministra vnitra pro státní správu vydává postupně služební 

předpisy a metodické pokyny, bez kterých by fungování v rámci služebního poměru a pod zákonem o státní 

službě nebylo dost dobře možné. OS SOO proto musel a musí být velmi bystrý a především aktivní 

v připomínkových řízeních tak, aby dopady implementace zákona o státní službě byly na budoucí státní 

zaměstnance, tedy i na Vás odboráře, co nejméně citelné. 

Zákon o státní službě umožňuje OS SOO uzavřít s Vládou ČR tzv. Kolektivní dohodu vyššího stupně. 

První návrh jsme předali MV ČR dne 27. 3. 2015. Pokud se podíváme na tento služební zákon, tak v něm 

nenajdeme prakticky žádné významné výhody, či benefity. Spíše v něm najdeme řadu omezení práv a 

zvýšených povinností pro státní zaměstnance oproti zákoníku práce. Je tu tedy prostor pro kolektivní 

vyjednávání. Kolektivní dohoda vyššího stupně by mohla alespoň částečně kompenzovat tyto „nevýhody“. 

Bohužel neustále narážíme na stanovisko MF, že implementace zákona o státní službě musí být finančně 

neutrální. Jsme přesvědčeni a stále věříme, že Kolektivní dohoda vyššího stupně přinese alespoň nějaké 

výhody pro státní zaměstnance. Vždyť je to i v zájmu vlády, aby měla stabilizovanou státní správu. 

V těchto dnech se již velmi intenzivně připravuje návrh státního rozpočtu na rok 2016. Proto se 

v pondělí dne 22. 6. 2015 uskutečnilo jednání zástupců odborů s panem premiérem, ministrem financí a 

ministryní práce asociálních věcí. Odbory, za účasti předsedy OS SOO, vznesly jednoznačný požadavek na 

zvýšení objemu mzdových prostředků min. o 5 % (vládní koalice se zatím dohodla na 3 % a dalších 2 % pro 

státní zaměstnance v režimu zákona o státní službě). Dále odbory požadují návrat tvorby FKSP na 2 %. 

Předseda OS SOO doplnil požadavek též na navýšení platových tarifů pro státní zaměstnance min. o 25 % 

tak, jak se dohodly OS RoPo, které zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě (viz 

Prohlášení OS RoPo ze dne 29. 4. 2015). Výsledkem tohoto jednání je dohoda, že se nadále bude vyjednávat 



 

 

na úrovni náměstků ministrů (MF a MPSV) a zástupců odborů tak, aby vyjednávání o platech a o FKSP bylo 

dořešeno do 27. 7. 2015, kdy se koná plenární schůze RHSD (tripartity). 

Další kolo vyjednávání o platech proběhlo ve čtvrtek dne 25. 6. 2015 u 1. náměstka ministryně 

práce a sociálních věcí JUDr. Šimerky. Odboroví předáci přednesli návrh, aby se objem mzdových 

prostředků na platy zvýšil ještě v letošním roce, a to od září. Vládní strana sdělila odborům neústupné 

stanovisko – zvýšení objemu prostředků na platy pouze o 3 % a pro státní zaměstnance ještě navíc o 2 %. 

Na to odbory reagovaly tím, že pokud vládní strana nemá jiný mandát, tak odbory požadují celý objem 

prostředků na platy rozpustit do platových tarifů. Předseda OS SOO navrhl k zamyšlení vládní straně, která 

nechce zvýšit tvorbu FKSP do 2 %, aby se zvýšení realizovalo postupně – na 1,5 % v roce 2016 a další 

navýšení do 2 % v roce 2017. Obě strany se rozešly s následujícím závěrem: vládní strana návrhy odborů 

přednese odpovědným ministrům a panu premiérovi a vládní koaliční partneři se dohodnou na dalším 

postupu. 

Ve čtvrtek před výše uvedeným jednáním na MPSV se též uskutečnilo jednání předsedů OS, kteří 

zastupují příslušníky bezpečnostních sborů (OS SOO, NOS PČR a OSH), u ministra financí Ing. Andreje Babiše. 

Ministr financí a jeho náměstek zodpovědný za státní rozpočet Ing. Gregor předsedům OS tlumočili 

jednoznačné stanovisko – zvýšení objemu prostředků na platy o 3 % a žádné navýšení tvorby FKSP. Pokud 

by mělo dojít k navýšení FKSP, pak by to muselo znamenat snížení objemů prostředků na navýšení platů! 

Odborový svaz v této době velmi intenzivně sleduje vývoj u dvou návrhů zákonů – návrhu zákona o 

státním zastupitelství a návrhu zákona o obecní polici. K oběma návrhům OS SOO zaslal velmi obsáhlá 

stanoviska, která převzala i ČMKOS. 

A jaké bude pro OS SOO letošní léto? Jak z výše uvedeného vyplývá, bude asi velmi horké, ale určitě 

nebude vůbec klidné. Přejme si, abychom po jeho skončení mohli konstatovat, že bylo pro odborový svaz 

úspěšné! 

 

 

V Praze dne 1. července 2015. 
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