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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. Shrnutí všech vyjednávání naleznete v čísle 14a NOS. 

Poslední vyjednávání proběhlo dne 15. 9. 2015. Výsledkem jednání byla shoda na zvýšení objemu 

prostředků na platy ve veřejné správě o 3% od 1. 11. 2015 s tím, že toto navýšení bude promítnuto 

do tarifů (to znamená zvýšení platového tarifu cca o 5 %). Navýšení se týká i zaměstnanců vyšších 

územních samosprávných celků a územních samosprávných celků (kraje, města, obce). Úředníkům, 

kteří již byli přijati do služebního poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, bude mimo to 

navýšen objem prostředků na platy o 2% s účinností od 1. 1. 2016, navýšení nebude promítnuto do 

tarifů – je určeno na personální a platové dopady při zavádění zákona o státní službě v praxi. Dále 

měl být Koaliční radou projednán návrh odborů na zvýšení přídělu do fondu kulturních a sociálních 

potřeb na 1,75 %, s účinností od 1. 1. 2016. Tento návrh měl být projednán též na tripartitě dne 17. 9. 

2016. 

Na citovaném plenárním zasedání RHSD (tripartita) bylo vládní stranou sděleno, že tvorba FKSP 

zůstane ponechána na již dohodnutém 1,5 %. Strana odborů proti tomuto velmi důrazně vystoupila 

s tím, že bylo slíbeno navýšení na 1,75 % a že nikdo z vládních činitelů před jednáním RHSD nebyl 

schopen toto odborům oznámit. Výsledkem byla ta skutečnost, že 1. místopředseda vlády a ministr 

financí Ing. Babiš sdělil, že o tom se ještě bude jednat a že vláda rozhodne s konečnou platností na 

svém zasedání. 

Dne 23. 9. 2015 Vláda ČR rozhodla následovně (viz tisková zpráva): „Vláda na svém dnešním jednání 

schválila navýšení přídělu do FKSP v roce 2016 o 0,5 % na 1,5 %. V roce 2017 na konečnou úroveň 2 

% a také schválila zvýšení platů státních zaměstnanců o 3 % již od listopadu 2015“. 

Odborový svaz v této době velmi intenzivně sleduje vývoj u návrhu zákona o obecní polici Za účasti 

zástupců OS SOO proběhlo vypořádání zásadních připomínek, proběhla jednání na Ministerstvu 

vnitra ČR a se senátorem Škromachem týkající se možných „benefitů“ pro strážníky. Podle informací 

z MV ČR, návrh zákona o obecní policii by měl být předložen Vládě ČR v měsíci listopadu 2015. 

Krátká informace ke kolektivnímu vyjednávání o Kolektivní dohodě vyššího stupně. Uskutečnily se již 

4 neoficiální kola kolektivního vyjednávání včetně dvou pracovních setkání zástupců odborů a 

právníků ze sekce státní služby MV ČR. Dne 29. 7. 2015 Vláda ČR schválila Usnesení vlády č. 625, 

kterým pověřila ministryně práce a sociálních věcí ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro 

ekonomiku a ministrem financí a ministrem vnitra provedením kolektivního vyjednávání a 

předložením návrhu kolektivní dohody. Dne 15. 9. 2015 se uskutečnilo na základě jednání na MPSV 

pod vedením JUDr. Šimerky, 1. náměstka MPSV, a za účasti zástupců MPSV, MV a MF. Za stranu 

odborů se jej zúčastnili zástupci čtyř OS – Odborového svazu státních orgánů a organizací, 

Českomoravského OS civilních zaměstnanců armády, Českomoravského OS pracovníků školství a OS 

zdravotnictví a sociální péče, což jsou smluvní partneři pro Vládu ČR. Dne 25. 9. 2015 byl odeslán 

oficiální návrh Kolektivní dohody vyššího stupně všem dotčeným ministrům z Usnesení vlády č. 625 

http://statorg.cmkos.cz/menu/nos.php
http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_14_15.pdf
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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. Společně 

s průvodním dopisem byl odeslán i konečný návrh Kolektivní dohody vyššího stupně s tím, že 

odborové svazy oficiálně zahajují kolektivní vyjednávání ve smyslu § 8 zákona č. 2/1991 Sb., o 

kolektivním vyjednávání. Poté návrh bude předložen do meziresortního připomínkového řízení a po 

vypořádání připomínek bude předložen Vládě ČR ke schválení. Účinnost se předpokládá k 1. 1. 2016. 

A jaké bylo pro OS SOO letošní léto? Jak z výše uvedeného vyplývá, bylo velmi horké nejenom 

počasím. A už vůbec nebylo klidné. Odpověď na otázku, jestli bylo pro odborový svaz úspěšné, to 

necháme na Vašem hodnocení. 

  

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

ppřřeeddsseeddaa  

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

11..  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  

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

22..  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  

 

  

 


