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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

jsme na konci kalendářního roku, je adventní čas, kdy se obvykle zaměřujeme na zajištění co 

nejklidnějšího a nejhezčího prožití vánočních svátků a důstojný vstup do Nového roku. Při této 

příležitosti obvykle bilancujeme uplynulé období. Dovolte i nám, abychom se ohlédli, co nám 

uplynulý rok přinesl. Co bylo pozitivní, co naopak bychom nechtěli opakovat. 

Z pohledu našeho odborového svazu byl rok 2014 opět výjimečný oproti předcházejícím 

letům.  

Od února vedl odborový svaz intenzivní jednání o komplexním pozměňovacím návrhu 

zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto 

zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). Je nutno konstatovat, 

že tato jednání, oproti předcházejícím letům byla na zcela jiné úrovni. Vedla se v duchu snahy o 

nalezení kompromisních výsledků, které by nepoškozovaly jak stranu zaměstnavatele, tak stranu 

zaměstnanců. Bylo dosaženo „relativně“ dobré dohody, kdy se podařilo eliminovat zejména návrhy, 

které zhoršovali podmínky zaměstnanců oproti podmínkám příslušníků bezpečnostních sborů, větší 

převzetí ustanovení ze zákoníku práce apod. Pouze v oblasti odměňování zůstala dikce o jejich 

komplexním řešení až k 1. 1. 2017. Bohužel ustoupením vládní koalice požadavku pravicové 

opozice bylo v srpnu zrušeno v návrhu zákona ustanovení o zřízení Generálního ředitelství státní 

služby a převedení jeho kompetencí na Ministerstvo vnitra (služební předpisy) a na Ministerstvo 

financí (oblast systemizace a odměňování). Tím došlo k významnému oslabení „depolitizace“ 

oproti původnímu záměru. Je nutno konstatovat, že i jednání se zástupci Ministerstva vnitra byla 

vedena v předchozím duchu, tzn. v pozici korektního jednání o finální podobě návrhu. Nyní je před 

odbory další, neméně významná etapa dalších jednání a to zejména o podobě služebních předpisů 

(navazujících na vlastní zákon), zahájení jednání o uzavření kolektivní dohody zastřešující všechny 

zaměstnance, kteří budou od 1. 7. 2015 „spadat“ pod dikci tohoto zákona a v neposlední řadě úzká 

spolupráce na přípravě nového systému odměňování. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud tato další 

jednání budou vedena v podobné atmosféře jako dosavadní jednání, bude možno dosáhnout pro 

zaměstnance relativně „slušných“ výsledků. 

Druhou zásadní oblastí, která byla v období roku 2014 řešena, je novela nařízení vlády č. 

564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a službách. Jednání byla 

ukončena v říjnu tohoto roku s tím, že bylo dosaženo poprvé od roku 2009 zvýšení nárokové složky 

mzdy o 3,5 % od 1. 11. 2014. Tím bylo dosaženo zahájení procesu pro další jednání k nápravě 

negativního vývoje situace z minulého období a jejímu postupnému narovnání v příštích letech. 

Současně bylo v nařízení vlády dosaženo k návratu praxe platné do 31. 12. 2010, tzn. zrušení 

možnosti použití „platového rozpětí v jednotlivých třídách“ a souběžně projednávanou novelou 

zákoníku práce byla zrušena možnost použití smluvních platů pro zaměstnance, kteří se řídí 

uvedeným nařízením vlády. 

Dalšího úspěchu ze strany odborů (zásluhou ČMKOS) bylo dosaženo při projednávání 

změny zákonů přijatých v minulém volebním období v souvislosti s plánovaným zavedením 

Jednotného inkasního místa. V rámci odsunu tohoto „projektu“ bylo konkrétně dosaženo toho, že 

od 1. 1. 2015 nebyla zrušena možnost odpočtu z daňového základu platby členských příspěvků pro 



odbory ve výši max. 3 000 Kč/rok. Dále byl zrušen přesun 2 % odvodu pojistného na zdravotní 

pojištění platby zaměstnavatele na zaměstnance, čímž by opět došlo ke snížení nominální a 

současně i reálné mzdy zaměstnance. 

Několik vyjmenovaných nejvýznamnějších jednání může vést pro nezainteresovaného 

čtenáře k dojmu, že se až tak „moc“ nestalo. Opak je však pravdou. Po delším časovém období bylo 

dosaženo několika významných změn ve prospěch zaměstnanců a je otevřena cesta k dalšímu 

zlepšení situace. Je však nutno si uvědomit, že veškeré dosažené výsledky představují trvalé 

dlouhodobé úsilí při jednání.  

Dále byla vedena řada jednání, která se týkala pomoci členům odborového svazu, jejich 

zastupování, vyjednávání o kolektivních smlouvách apod.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat členům orgánů odborového svazu, zástupcům 

jednotlivých sekcí v rámci odborového svazu a všem našim členům za aktivní přístup 

k projednávaným otázkám a řešení konkrétních úkolů. 

Současně je třeba poděkovat všem zaměstnancům odborového svazu, bez jejichž 

operativního a profesionálního přístupu k jednotlivým úkolům by nemohlo být uvedených výsledků 

dosaženo. 

Všem přejeme klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

v následujícím roce 2015 a načerpání nových sil do další aktivní činnosti ve prospěch všech 

zaměstnanců ve veřejné správě a službách v následujícím období.      
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