
Vážené odborářky, vážení odboráři, 

 

je tu začátek letních prázdnin a ani si možná neuvědomujeme, že je za námi pololetí tohoto roku. 

Když jsme hodnotili první čtvrtletí v NOS č. 7, především jsme nastínili priority odborového svazu na 

letošní rok. A jak se je snažíme naplňovat? 

Dne 19. 4. 2016 proběhlo první kolo vyjednávání o platech na rok 2017 s premiérem Bohuslavem 

Sobotkou. Představitelé odborů v úvodu vyjádřili názor, že je třeba revidovat celý systém 

odměňování ve veřejném sektoru. Přednesli požadavek na navýšení objemu prostředků na platy 

v celém veřejném sektoru o 10 %, zrušení tabulky č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a požádali o samostatné 

jednání k odměňování státních zaměstnanců dle zákona o státní službě včetně možné novelizace 

tohoto zákona. Zároveň vyjádřili názor, že je možné 10% zvýšení realizovat obdobně jako v minulém 

období, tj. s účinností např. již od září tohoto roku, aby se dopad na státní rozpočet rozložil v čase. 

Druhé kolo vyjednávání se uskutečnilo dne 2. 5. 2016 za účasti předsedů stran vládní koalice. Zástupci 

odborů v diskuzi opět požádali o samostatné jednání k odměňování státních zaměstnanců dle zákona 

o státní službě, poukázali na problémy v odměňování ve zdravotnictví a sociálních službách, ve 

školství a v kultuře. Poukázali na to, že bezpečnostní sbory měly v roce 2015 nejmenší nárůst platů 

v celém veřejném sektoru. Zároveň navrhli, aby vedle tabulky č. 1 NV byly zrušeny též tabulky č. 2 a 3 

a aby zvýšení objemu prostředků na platy bylo rozloženo v čase, tj. aby první zvýšení bylo realizováno 

s účinností již od 1. září 2016, a to např. o 6 %. Zdůraznili, že je velmi důležité, jaké bude navýšení 

platů v rozpočtové sféře – to se vždy odrazí na vyjednávání o zvyšování úrovně mezd v sektoru 

podnikatelském. 

Dne 22. 6. 2016 se na svém jednání vláda mimo jiné shodla na tom, že zaměstnancům veřejného 

sektoru se zvýší objem platů o pět procent, tarify o čtyři procenta! Odbory požadovaly více, ale je to 

rozumný kompromis. Během měsíce července dojde ke třetímu kolu vyjednávání – odkdy toto 

navýšení bude realizováno. Odbory na jednání přijdou s termínem 1. 9. 2016. 

Velmi intenzivní jednání vedeme k problematice novelizace zákona o státní službě. Zde je zřejmé, že 

není politická vůle zákon novelizovat. Nicméně jsme připraveni podpořit senátorský návrh, který již je 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, a pokusit se přesvědčit poslance, aby jej rozšířili o další 

problematické okruhy, které s sebou přinesl zákon o státní službě. V tomto velmi úzce 

spolupracujeme s náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr. Postráneckým. 

Realizuje se 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. 

První návrh KSVS již máme zpracovaný. 

Závěr této informace je jednoznačný – čeká nás léto plné vyjednávání a lobování s cílem dotáhnout 

výše uvedené do zdárného konce. 
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