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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.

Bohužel letošní adventní čas, nadcházející Vánoce a konec tohoto
opět výjimečného, nestandardního roku budeme všichni prožívat zřej-
mě trochu jinak, než jsme byli zvyklí. Ale tato nepříjemná epidemio-
logická situace nám tento čas nemůže zkazit! Musíme všichni zůstat
optimisticky naladěni, co nejlépe prožívat tyto dny se svými nej-
bližšími, v pohodovém kruhu rodiny a radovat se z každé maličkosti.

Dovolte nám, abychom poděkovali členům orgánů odborového sva-
zu, zástupcům jednotlivých sekcí v rámci odborového svazu a všem
našim členům za aktivní přístup k projednávaným otázkám a řešení

konkrétních úkolů v tomto pomalu končícím velmi zvláštním roce.
Současně je třeba poděkovat všem zaměstnancům odborového sva-

zu za jejich operativní a profesionální přístup k nestandardnímu plnění
jednotlivých úkolů.

Všem přejeme klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v následujícím roce 2022 a načerpání nových sil do
další aktivní odborové činnosti ve prospěch všech zaměstnanců ve
veřejné správě a službách v následujícím období. Společně si přejme
a společně věřme, že tato neobvyklá doba již brzy skončí a velkou část
roku 2022 budeme již prožívat dle naší svobodné volby bez
jakýchkoli omezení. Hodně štěstí přátelé!
Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Alena Gaňová, v. r.

předseda 1. místopředseda 2. místopředsedkyně

Výbor odborového svazu
Z důvodu nepříznivé epide-

mické situace rozhodlo předsed-
nictvo Výboru OSSOO hlaso-
váním per rollam ve dnech 29. 11.-
1. 12. o zrušení zasedání Výboru
OSSOO plánovaného na 9. pro-
sinec. Materiály určené k projed-
nání výborem byly rozeslány
členům VOS s tím, že o nich bu-
dou hlasovat formou per rollam
prostřednictvím on-line formuláře.

Toto hlasování pak bylo ukon-

čeno 10. prosince. Výbor schválil
mj. rozpočet Provozního fondu
OSSOO na rok 2022, rozpočet na
provoz rekreačního zařízení
SMRK Lázně Libverda, termíny
zasedání PVOS, VOS a Revizní
komise OSSOO v roce 2022, zá-
stupce a náhradníky ve Sněmu
ČMKOS pro rok 2022 a delegáty
Pavla Bednáře, Rudolfa Pospíšila,
Alenu Gaňovou, Danu Laštovič-
kovou, Jana Exnera, Jaroslava

Chytrého, Jana Dudka, Vojtěcha
Rosenbergera, Miloše Lokvence,
Zdeňku Balcarovou, Kateřinu
Kubátovou a náhradníky Miladu
Hofmanovou, Jana Rampase,
Jitku Erhartovou a Martina Štrejna
na VIII. sjezd ČMKOS, který se
bude konat 29.-30. dubna 2022.

VOS vzal na vědomí mj. zprávu
o hospodaření OSSOO za 1. polo-
letí 2021 spolu se stanoviskem
Revizní komise OSSOO k této
zprávě.

-dě-
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Vzdělávací program je akre-
ditovaný MPSV. Je určený so-
ciálním pracovníkům obecních
úřadů. Účastnit se jej mohou
i sociální pracovníci krajských
úřadů a úřadů práce. Vznikl na
základě dlouhodobé spolupráce
projektu s 15 vybranými obcemi
z celé České republiky. Vzdělá-
vací potřeby byly vymezeny
metodou „bottom up“, jejíž
přínos spočívá v tom, že obsah
kurzu vychází z aktuálních
potřeb od sociálních pracovníků.
Odborný lektorský tým pak ve
zpětné vazbě přináší nové infor-
mace a poznatky pro práci
v terénu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo
v rámci projektu Systémová podpora sociální
práce v obcích realizaci vzdělávacího programu
s cílem zlepšovat výkon a efektivitu sociální práce
ve veřejné správě.
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Jednání Pracovního týmu pro veřejné služby a veřejnou správu RHSD
Dne 13. 10. 2021 se uskutečnilo další jednání
Pracovního týmu pro veřejné služby a veřejnou
správy Rady hospodářské a sociální dohody.
Tentokrát jednání proběhlo prezenční formu v bu-
dově Ministerstva vnitra. Bodem programu byly
také nformace k implementaci nového stavebního
zákona (více k tomu viz článek na str. 4).

Od 1. 1. 2022 nabývá účinnost
zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce
právních předpisů územních sa-
mosprávných celků a některých
správních úřadů, který odstraní
povinnost zasílání právních
předpisů obcí a krajů na pří-
slušné dozorové orgány. Bližší
informace k elektronické Sbírce
právních předpisů ÚSC a někte-
rých správních úřadů přednesl
Ing. Bc. Miroslav Veselý, ředitel
odboru veřejné správy dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra.
Uvedl, že Ministerstvo vnitra
v průběhu září převzalo funkční
prototyp a začalo s proškolo-
váním úředníků na vkládání
právních předpisů do systému.
Dále ve stručnosti informoval
o jednotlivých funkcionalitách
systému. Správcem Sbírky práv-
ních předpisů ÚSC je Minister-
stvo vnitra. Zdůraznil, že za úpl-
nost a správnost odpovídá vkla-
datel (obce, kraje), který může
též provést opravu, přičemž
Ministerstvo vnitra upozorní na

zjištěné nesprávnosti, případně
zjevné chyby v metadatech mů-
že opravit, v tomto případě od-
povídá za jejich správnost správ-
ce. Správce však nemůže upra-
vovat vlastní text právního před-
pisu. V souvislosti se Sbírkou
právních předpisů ÚSC a někte-
rých správních úřadů upozornil
na povinnost vložit stávající
právní předpisy do sbírky do tří
let ode dne nabytí účinnosti zá-
kona, tj. do 1. 1. 2025. Pokud do
tohoto data právní předpisy do
sbírky vloženy nebudou, pozby-
dou tyto předpisy platnosti.

Ke komunikací organizací ve-
řejné správy hovořil Mgr. Filip
Zavřel z odboru strategického
rozvoje a koordinace veřejné
správy Ministerstva vnitra. Uvedl,
že analýza dat je zaměřena na
současný stav v této oblasti, při-
čemž do průzkumu bylo zahrnu-
to 160 obcí a 30 ústředních orgá-
nů státní správy. Hlavním téma-
tem byla zejména přínosnost ko-
munikačních strategií, rozdílnost

komunikace na různých typech
obcí a úřadů a používání komu-
nikačních nástrojů nebo využí-
vání on-line komunikace. Hlav-
ním zjištěním analýzy je, že ko-
munikační strategii má zavede-
nou jen 19 % zapojených obcí
a 53 % ústředních orgánů státní
správy.

Posledním bodem programu
bylo projednání aktivity Mini-
sterstva vnitra v oblasti Easy-to-
read, které ve stručnosti před-
stavil Ing. Mgr. David Sláma, ře-
ditel odboru strategického roz-
voje a koordinace veřejné správy
Ministerstva vnitra. Uvedl, že
byla vytvořena metodika Easy-
to-read pro tvorbu srozumitel-
ných a zjednodušených textů,
která je zveřejněna na webu MV:
https://www.mvcr.cz/volby/clan
ek/zvysovani-srozumitelnosti-
mate r ia lu-vere jne-spravy-
etr.aspx.

Doplnil, že Ministerstvo vnit-
ra se tomuto tématu věnuje již od
roku 2019 v návaznosti na jed-
nání s Asociací neziskových or-
ganizací, které zastřešují komu-
nikací se zdravotně postiženými
osobami. MV již vytvořilo něko-
lik materiálů, např. brožuru Jak
postupovat při narození dítěte,
volební letáky, brožuru Jak vy-

měnit občanský průkaz a další.
Dále Ing. Mgr. Sláma představil
další cíle MV, které chce i nadá-
le tyto aktivity podporovat a vy-
tvářet materiály i pro další sku-
piny obyvatel (např. pro seniory,
cizince). Představil aktivity do
konce roku 2021, které rámuje
Národní plán podpory rovných
příležitostí pro osoby se zdravot-
ním postižením na období
2021–2025, který schválila vlá-
da usnesením č. 761/2020.
Dalším úkolem pro úřady, který
Ing. Mgr. Sláma zmínil, je im-
plementace tvorby srozumitel-
ných textů mezi své úředníky.
Uvedl, že MV zahájilo pilotní
vzdělávací program úředníků
úřadů místních samospráv s ná-
zvem „Srozumitelný úřad“.
Pilotní program běží od 09/2021
do 02/2022 a obsahuje řadu
přednášek, on-line výuky i prak-
tických nácviků. Ministerstvo
vnitra též připravuje příručku
pro rodiče a další pro seniory jak
projít všemi životními situacemi,
které jsou spojené s určitým ži-
votním obdobím.

Další jednání Pracovního tý-
mu pro veřejné služby a veřej-
nou správu RHSD je napláno-
váno na březen 2022.

Alena Gaňová

Dne 23. 11. 2021 byla rozeslána Částka 189 Sbírky zákonů, která
obsahuje mimo jiné:
• nařízení vlády č. 420 – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních za-
městnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.
347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších
předpisů,
• nařízení vlády č. 421 - Nařízení vlády, kterým se stanoví stup-
nice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů.

Nové platové tabulky naleznete v Částce 189 Sbírky zákonů
sb189-21 5673..5688 (cmkos.cz)

Pro sociální pracovníky obecních úřadů je určený nový vzdělávací program

„Sociální práce je dnes multi-
oborovou záležitostí. Sociální
pracovník musí umět klientovi
poskytnout pomoc a nabídnout
mu komplexní řešení jeho
nepříznivé nebo tíživé životní
situace. Z tohoto důvodu je
nezbytné průběžně prohlubovat
znalosti, kvalifikaci a celkově
zvyšovat kompetence sociálních
pracovníků veřejné správy. Jsem
rád, že se podařilo rozjet další
vzdělávací aktivitu směrem
k účinné podpoře sociálních pra-
covníků,“ podotkl ke vzděláva-
címu programu Mgr. David
Pospíšil, ředitel odboru sociál-
ních služeb a sociální práce.

Vzdělávací kurzy jsou bez-
platné. Proběhnou v Čechách na
Moravě i ve Slezsku. Školení je
realizováno v rozsahu 56 vyučo-

vacích hodin a každý účastník
obdrží osvědčení o absolvování
kurzu. Více o tématech a reali-
zaci vzdělávacího programu na-

leznete na stránkách projektu
Systémová podpora sociální
práce v obcích.

tisková zpráva MPSV

Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění
covid-19 s účinností od 22. listopadu 2021, které přijala vláda na

svém jednání 19. listopadu 2021:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informa-

ce/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-
180234/#doporuceni_urady

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#doporuceni_urady
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#doporuceni_urady
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#doporuceni_urady
https://www.mpsv.cz/systemova-podpora-socialni-prace-v-obcich
https://www.mpsv.cz/systemova-podpora-socialni-prace-v-obcich
http://statorg.cmkos.cz/dokumenty/Platy%20na%20rok%202022%20-%20%C4%8C%C3%A1stka%20189%20Sb%C3%ADrky%20z%C3%A1kon%C5%AF%202021.pdf
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/zvysovani-srozumitelnosti-materialu-verejne-spravy-etr.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/zvysovani-srozumitelnosti-materialu-verejne-spravy-etr.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/zvysovani-srozumitelnosti-materialu-verejne-spravy-etr.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/zvysovani-srozumitelnosti-materialu-verejne-spravy-etr.aspx
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V nedávné době se konaly dvě konference z oblasti
veřejné správy, na nichž zazněla celá řada infor-
mací tím či oním způsobem důležitých pro náš
svaz a naši členskou základnu. Šlo jednak o kon-
ferenci Moderní veřejná správa 2021, která pro-
běhla ve dnech 9. a 10. listopadu v Olomouci, jed-
nak o konferenci Snadná navigace světem úřadů,
která se dne 22. listopadu uskutečnila zcela online.

Novinky z oblasti veřejné správy

Moderní veřejná správa
Na konferenci ve třech para-

lelních blocích vystoupilo 60
řečníků a témat byla celá řada.
Představeny byly novinky z ve-
řejné správy, z regionální a met-
ropolitní spolupráce. Náměstek
ministra vnitra pro státní službu
Petr Hůrka a jeho kolegové a ko-
legyně hovořili o celé řadě no-
vinek z oblasti státní služby.
Detailně byly diskutovány zku-
šenosti s výkonem služby z ji-
ného místa během pandemie,
nová připravovaná koncepce
etiky ve státní službě i otázky
spojené se vzděláváním státních
zaměstnanců.

Jaroslav Strouhal, náměstek
ministra vnitra pro řízení sekce
informačních a komunikačních
technologií, představil novinky
v digitalizaci veřejné správy.
V dalších příspěvcích, které na
konferenci zazněly, byla celá řa-
da digitalizačních projektů a no-
vinek představena konkrétně.

Důležitým tématem byl po-
chopitelně i nový stavební zá-
kon, velký prostor dostaly i pro-
jekty z Norských fondů a také
nové operační programy na
nové období 2021-2027 (Inte-
grovaný regionální operační
program 2021+, OP Doprava,
OP Zaměstnanost+, OP Spra-
vedlivá transformace, OP Život-
ní prostředí apod.).

Velmi zajímavé příspěvky na-
bídl blok věnovaný Úřadu 21.
století. Kromě tématu automati-
zace a robotizace v prostředí
krajského úřadu šlo například
o téma sociálně odpovědného
veřejného zadávání a cirkulární
ekonomiky, nebo o zajímavé té-
ma ideathonů. Blok se věnoval
i zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením ve veřejné
správě, kybernetické bezpečnos-
ti nebo moderní komunikaci
a zlepšování image obce.

Večer prvního dne konference
byl večerem slavnostním, spo-
jeným s předáním Cen Mini-

sterstva vnitra za kvalitu ve ve-
řejné správě, které si odnesla
města Kyjov a Opava, a ocenění
Úřad na cestě k rovnosti
(ročníky 2020 a 2021).

Prezentace z konference je
možné nalézt zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/pre
zentace-z-konference-moderni-
verejna-sprava-2021.aspx.

Snadná navigace světem
úřadů

Druhou konferencí byla již
tradiční akce Snadná navigace
světem úřadů. Po loňské přes-
távce se uskutečnil už čtvrtý
ročník, který byl tentokrát celý
online. Hlavními tématy tohoto
ročníku byla příprava na plnou
účinnost zákona o právu na digi-
tální služby, respektive jeho do-
provodného změnového zákona,
označovaného zkratkou DEPO.

Již v úvodu zaznělo, že minu-
lý rok ve znamení covidové pan-
demie přinesl velký pokrok v prů-
běhu digitalizace veřejné správy.
Zvýšený zájem byl jak o datové
schránky, tak o digitální identitu.
Zároveň musely být urychleně
vyvinuty nové služby jako byla
například chytrá karanténa. Přes
velmi náročné začátky se po-
dařilo zprovoznit poměrně velké
množství operátorů a spojení.

Digitální identita a bankovní
identita jsou relativně novými
nástroji v rámci eGovernmentu,
a jejich využívání se postupně
navyšuje. V rámci konference
byly představeny nejen identity
samotné, ale množství služeb,
v jejichž rámci už nachází své
uplatnění. Velký zájem zname-
ná, že bude potřebné i aktualizo-
vat příslušné systémy, aby po-
ptávku lépe zvládaly. Hovořilo
se nejen o tom, co bankovní
identita přináší občanům a ve-
řejné správě, ale i co znamená
pro samotné banky a jaké
možnosti by do budoucna mohla
přinášet podnikatelům. Zástupci
státní správy, bankovního sek-
toru a Hospodářské komory se
shodli, že je potřeba zaujmout
jednotnou komunikační strate-
gii.

Z pohledu našeho svazu byl
jednoznačně důležitý příspěvek
ohledně dopadu zákona DEPO
pro veřejnou správu a také pří-
spěvek o aktuální situaci v ses-
tavování Katalogu služeb. Podle
Zdeňka Hracha z Ministerstva
vnitra DEPO mění zhruba 160
zákonů. Plná účinnost nastane až
v roce 2025, ale nejvíce změn
nastane k únoru příštího roku.
Zásadní změna je v koncepci
využívání údajů ze základních
registrů a agendových rejstříků.
Namísto zákonem vymezených
souborů údajů, ke kterým mají
jednotlivé systémy přístup, se od
1. února budou všechny přístupy
realizovat už při ohlášení agen-
dy. V diskuzi zaznělo, že oprav-
du jasný přehled všech změn,
které DEPO přinese, zatím chy-
bí, a adresáti normy se v ní příliš
nevyznají.

Jana Vávrová, rovněž z Mini-
sterstva vnitra, přiznala, že práce
na sestavování služeb byla ná-
ročná, komunikace nebyla vždy
ideální a je v tomto ohledu na
čem pracovat. Zároveň se jedna-
lo o neskutečný objem práce,
proto došlo i ke zpožděním.
Aktuálně je zevidováno asi 90 %
Katalogu, což představuje zhru-

ba 380 agend, 5500 služeb, 24
000 úkonů. Dalším krokem bude
muset být analýza všech úkonů,
je nutné agendy a procesy zefek-
tivnit.

V rámci třetího bloku nazva-
ného „Digitální služby resortů“
pak byly představeny konkrétní
aktivity, které jednotlivé úřady
pro veřejnost již elektronicky
provozují nebo jejich příprava
aktuálně probíhá. Velmi zají-
mavým projektem je například
eMatrika. Ta si klade za cíl po-
stupně digitalizovat veškeré ma-
triční záznamy, byť po nějakou
dobu s papírovou zálohou. Ve-
řejnost nepochybně ocení apli-
kaci IDA – Informativní důcho-
dová aplikace. Jde o online služ-
bu ePortálu ČSSZ, která po při-
hlášení poskytne informaci o evi-
dovaném počtu let důchodového
pojištění a odhadované výši sta-
robního důchodu. Mezi digitální
služby resortu dopravy pak patří
možnost podat žádost o vydání
řidičského průkazu.

Záznam z této konference
(i z předchozích ročníků) je
možné shlédnout na webu
https://snsu.cz/.

Šárka Homfray
svazová pávnička

přečetli jsme

Kombinace práce z domova a v kanceláři
má v Česku budoucnost

S postupným návratem za-
městnanců na pracoviště při-
cházejí na řadu jak změny v pra-
covním modelu, tak proměna
samotných kanceláří. Podle
průzkumu společnosti CBRE se
postupně prosazuje trend hy-
bridního modelu práce, který
efektivně kombinuje práci v kan-
celáři s prací na dálku...

Hlavní je flexibilita
Pandemie ukázala, že zaměst-

nanci mohou být produktivní
i mimo čtyři stěny kanceláře.
Zároveň odhalila klíčovou pro-
měnu moderní pracovní síly,
která si váží nově nabyté mož-
nosti svobodně vyvažovat svůj
profesní a osobní život.

Z průzkumu Work from
Home Survey (Práce z domova),
který provedla CBRE v osmi
zemích střední a jižní Evropy
včetně ČR vyplývá, že téměř
polovina respondentů by prefe-
rovala kombinaci práce z domo-
va s prací v kanceláři.

U práce z domova lidé pozi-
tivně hodnotí větší kontrolu nad
organizací vlastní práce a lepší

rovnováhu mezi pracovním a sou-
kromým životem. Naopak – u prá-
ce v kanceláři respondenti nejví-
ce oceňují sociální interakci,
kterou doma postrádají.

Ve prospěch práce z kanceláře
hovoří také jednodušší a rychlej-
ší přenos informací, lepší tech-
nické vybavení, intenzivnější
budování firemní kultury i lepší
přístup k technologiím.

A v neposlední řadě oceňují
také přirozenou socializaci a re-
generaci při společných obě-
dech, kávových pauzách či drob-
ných nahodilých setkáních.

Nejzásadnější oblastí, kterou
zmínilo téměř 90 procent za-
městnanců, je ale flexibilita.
Proto zaměstnavatelé ve svých
personálních strategiích stále
více řeší rovněž uspořádání
prostor tak, aby přesně odpoví-
daly zaměření firmy a potřebám
jejích zaměstnanců.
Kombinace práce z domova a v
kanceláři má v Česku budouc-
nost - Novinky.cz

https://www.novinky.cz/finance/clanek/kombinace-prace-z-domova-a-v-kancelari-ma-v-cesku-budoucnost-40380549
https://www.novinky.cz/finance/clanek/kombinace-prace-z-domova-a-v-kancelari-ma-v-cesku-budoucnost-40380549
https://www.novinky.cz/finance/clanek/kombinace-prace-z-domova-a-v-kancelari-ma-v-cesku-budoucnost-40380549
https://www.mvcr.cz/clanek/prezentace-z-konference-moderni-verejna-sprava-2021.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/prezentace-z-konference-moderni-verejna-sprava-2021.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/prezentace-z-konference-moderni-verejna-sprava-2021.aspx
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ze základních organizací
Předseda základní odborové organizace sdružující nejen

strážníky Městské policie v Ústí nad Orlicí Petr Vodstrčil pracuje
na pozici strážník - dozorčí směny od roku 1992, v odborech je od
roku 1990 a předsedou odborové organizace pak od roku 2000, čle-
nem vedení sekce veřejné správy odborového svazu od roku 1997.
 Pracovnice informačního
a poradenského centra našeho
odborového svazu v Hradci
Králové Věra Benešová do-
poručila obrátit se na vaší
odborovou organizaci se slovy
„základní organizace v Ústí
nad Orlicí má úspěchy, mohla
by je prezentovat v NOS!“. Co
tedy pokládáte za vaše největší
úspěchy?

Náš největší úspěch je za-
počítání přestávky do pracovní
doby, placeno 12 hodin, jedna
směna, a docílení pravidelného
volna na regeneraci nad rámec
řádné dovolené, až 5 dnů dle
odpacovaných let u MP.
 Jak dalece ovlivnila epide-
mie koronaviru činnost vaší
odborové organizace?

Epidemie nás velice zasáhla,
a to především v pořádání spo-
lečných akcí (výlety do zahra-
ničí, pravidelné plavání, bru-

slení, výroční schůze, cyklo-
výlety apod. Začal chybět osob-
ní kontakt s lidmi z naší organi-
zace. Muselo se řešit mnoho
problémů, a to hlavně v začátku
pandemie před 2 lety, kdy byl
nedostatek ochranných pomů-
cek, desinfekce apod. Lidi byli
vyděšeni, řešila se práce z domo-
va, řádné odměňování strážníků
v rámci covidu apod. Jsem rád,
že se celá situace vrací postupně
do normálního života, pokud se
to dá takto říci. Podařilo se nám
v tomto roce uskutečnit jeden zá-
jezd do zahraničí, setkali jsme se
na Moravě ve sklípku a vztahy se
začaly znovu upevňovat, lidi se
uvolnili a to je velice dobře.
 Máte nějaká doporučení
pro ostatní odborové organi-
zace nebo i pro ty, kteří uvažu-
jí o založení odborů, co je zá-
kladem efektivního zastupo-
vání zájmů zaměstnanců, zís-

kávání podpory zaměstnanců,
navyšování počtu odborářů?

Každý zaměstnanec by si měl
uvědomit, že pokud nebudou
řádně fungovat odborové orga-
nizace, tak si zaměstnavatel mů-
že rozhodnout, co bude chtít. Na
druhou stranu jsem se setkal
s předsedy odborových organi-
zací, kteří se trochu bojí jednat
se zaměstnavatelem, bojí se
sankcí apod. Je to složitá doba,
ale význam odborů je velice
důležitý, neexistovaly by kolek-

tivní smlouvy, nikdo by nejednal
s vládou o navýšení platů, neby-
ly by benefity, příspěvky na
obědy, příspěvky na penzijní
připojištění apod. Efektivním
zastupováním zaměstnanců je
taktické vyjednávání se zaměst-
navatelem v rámci kolektivní
smlouvy.

A co se týká dobrého fun-
gování odborové organizace?
Základ je lidi v zaměstnání
stmelovat, pořádat akce, kde se
setkávají, baví se spolu a odpo-
činou si od práce. Nevidím
smysl, kdy peníze v odborové or-
ganizaci se dávají lidem rozpu-
štěné v různých příspěvcích, do-
volená apod. Do naší organi-
zace se hlásí cca 8 nových členů
ročně, a to nejen od našeho za-
městnavatele MP Ústí nad
Orlicí, ale i z jiných městských
úřadů a městských policií, chtějí
se setkávat a bavit se, zapome-
nout na každodení uspěchanou
dobu. -dě-

Implementace nového stavebního zákona
K novému stavebnímu zákonu

a k jeho implementaci vystoupila na
jednání Pracovního týmu pro veřej-
né služby a veřejnou správy 13. říj-
na Ing. Ivana Jakoubková, ředitelka
odboru územně a stavebně správ-
ního Ministerstva pro místní rozvoj.
Uvedla, že nový stavební zákon byl
schválen a dne 29. 7. 2021 byl vy-
hlášen ve Sbírce zákonů pod č.
283/2021 Sb. a změnový zákon pod
č. 284/2021 Sb. V novém staveb-
ním zákoně se počítá s postupným
nabýváním účinnosti s tím, že plné
účinnosti by měl nabýt 1. 7. 2023.
Dne 13. srpna 2021 zadalo MMR
zpracování Analýzy spisové rozluky
Institutu pro správu dokumentů.
Financování migrace dat ve výši
380 mil. Kč vč. DPH je zajištěno
v rámci Národního plánu obnovy.

Ke státní stavební správě Ing.
Jakoubková uvedla, že od 1. 1. 2022
by měl být zřízen NSÚ. Pro přechod
státních zaměstnanců do nové sou-
stavy budou potřebné trojstranné
dohody mezi státem, zaměstnancem
a ÚSC v rámci plánovaného pře-
chodu úředníků ÚSC do nové sous-
tavy k 1. 7. 2023. Bude možno je
uzavírat od 1. 1. 2023. Uvedla, že

v případě uzavření dohody budou
úředníci přijati do pracovního
poměru a poté budou mít 60 dní na
to, aby požádali o přijetí do služeb-
ního poměru, přičemž dnem vzniku
služebního poměru platí, že úspěšně
vykonali úřednickou zkoušku. Po-
kud nepožádají, pracovní poměr
zanikne k 30. 6. 2025. NSÚ nebude
podřízen žádnému ministerstvu, je-
ho předsedu bude jmenovat vláda,
mimo strukturu stavební správy zů-
stávají jiné stavební úřady Minister-
stva obrany, spravedlnosti a vnitra,
všechny ostatní stavební úřady jsou
integrovány do stavební správy,
pouze v oblasti pořizování územně
plánovací dokumentace se nic ne-
mění, pouze přibude Územní rozvo-
jový plán, který bude řešit strate-
gické stavby celorepublikového vý-
znamu. V systému stavební správy
vznikne také Specializovaný a od-
volací stavební úřad se sídlem v Pra-
ze, přičemž se předpokládá zřízení
jeho územních pracovišť v každém
krajském městě. Kritéria pro územní
pracoviště krajských stavebních úřa-
dů stanoví vyhláška. Počítá se při-
bližně s 303 až 305 územních pra-
covišť krajských stavebních úřadů.

V souladu s přijatým usnesením
Rady vlády pro veřejnou správu č.
3/42, ve kterém bylo vyzváno

Ministerstvo pro místní rozvoj k pří-
pravě podrobného implementačního
procesu nového stavebního zákona
včetně harmonogramu do 15. listo-
padu 2021, vydalo ministerstvo dne
12. 11. 2021 upřesňující informace
k implementaci nového stavebního
zákona.

Mezi základní fakta uvádí, že
nezávisle na případném zrušení či
odložení účinnosti nového staveb-
ního zákona vstoupí v účinnost dne
1. července 2023 novela stávajícího
stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
provedená zákonem č. 47/2020 Sb.,
zavádějící základní principy digi-
talizace stavebního řízení.

Vzhledem k tomu, že novým po-
litickým uskupením je avizována
novelizace nového stavebního zá-
kona, a to především v oblasti insti-
tucionální, ale i v účinnosti samot-
ného zákona, ministerstvo za této
situaci není schopno připravit po-
drobný implementační plán včetně
požadovaného harmonogramu.

Bez znalosti cílového řešení no-
vého stavebního zákona nelze při-
pravit jeho implementaci a zadat
vývoj integrovaného systému sprá-
vy a řízení. Stejně tak nelze při-
pravit migrační a implementační
plány, systém školení apod. pokud
vstoupí v účinnost dne 1. července

2023 novela stávajícího stavebního
zákona 183/2006 Sb. zavádějící
principy digitalizace stavebního
řízení, je zde reálné riziko ne-
přenositelnosti na procesy podle
stávajícího stavebního zákona.

Ministerstvo pro místní rozvoj
počítá se zajištěním zpracování
podrobné metodiky na provedení
spisové rozluky ve spolupráci s Mi-
nisterstvem vnitra, se zajištěním
procesní analýzy nového staveb-
ního zákona (po jasném definování
cílového stavu) a vytvoření koncep-
tu migrace SW stavebních úřadů
do Integrovaného systému správy
a řízení.

Pokud bude zachována úprava
dle nového stavebního zákona
a vznikne Nejvyšší stavební úřad
(jako nový ústřední orgán státní
správy), mělo by dojít k převedení
pracovníků odboru územního
plánování, odboru stavebního řádu
a odboru územně a stavebně
správního Ministerstva pro místní
rozvoj pod Nejvyšší stavební úřad
v rámci systemizace k 1. 7. 2023
včetně stávajících představených.
K témuž datu by mělo dojít též
k převedení Ústavu územního
rozvoje pod Nejvyšší stavební
úřad.

Alena Gaňová

Petr Vodstrčil: Základ je lidi v zaměstnání stmelovat
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Francie: CGT vyzývá k akci v boji proti násilí v práci
25. listopad 2021

Francouzská odborová federace CGT, která je součástí sítě PSI, vyzývá
další odborové organizace, aby oslovily manažery společností k řešení

problémů s násilím ve firemních
dohodách. Odbory chtějí dosáh-
nout zlepšení prevence, zvýšení
povědomí o této problematice
u všech zaměstnanců, zavedení
školení pro vedoucí pracovníky
a zvýšení rozpočtů pro firemní

referenty, kteří mají tuto problematiku na starost, a skutečné ochrany
obětí a jejich práva na práci, sankce pro agresory, pokrytí právních ná-
kladů pro oběti násilí na pracovišti, pomoc s pracovním převedením. Na
podporu výzvy 20. listopadu proběhly v městech napříč Francií demon-
strace, které uspořádalo odborové hnutí #NousToutes a federace CGT.
EPSU spouští školící program ohledně odborového sdružování
v Rumunsku a Polsku
1. prosinec 2021

Během letošního října a listopadu poskytla EPSU školení ohledně ná-
boru nových členů a sdružování v odborech pro odborové aktivisty v Ru-
munsku a Polsku. Školení v Rumunsku se zúčastnilo 20 odborářů, z toho

60 % představovalo mladé členy. Po
průběhu prvního kola následovalo
na konci listopadu druhé kolo, kde
se účastníci podělili o své zkušenosti
a různé přístupy pro mapování jejich
pracovišť a regionů. Účastníci rov-

něž podávali zpětnou vazbu ohledně toho, co se naučili při konverzacích
s pracovníky, kteří nebyli členy odborů. Navzdory velice krátké době se
podařilo zaznamenat první úspěchy, když se během čtyř týdnů podařilo
nabrat více než 20 nových členů. Účastníci nyní pracují na akčních
plánech a na jejich implementaci. Vyhodnocení dalších výsledků
proběhne ve třetí fázi tohoto školení, které proběhne v květnu 2022.
Humanitární krize na hranicích s Běloruskem musí být budíčkem
pro skutečnou azylovou politiku v EU
1. prosinec 2021

Ve svém mimořádném stanovisku přijatém 25. listopadu lídři organi-
zací přidružených k EPSU vyjádřili své hluboké znepokojení ohledně hu-
manitární krize na polsko-běloruské hranici, která se neustále zhoršuje.
Výkonná rada EPSU odsuzuje zacházení s uprchlíky na politické bázi na
různých hranicích EU, které je výsledkem selhávající azylové a migrační
politiky EU. EPSU ve svém stanovisku potvrzuje svůj odmítavý postoj
k běloruském režimu, vyzývá vládu k otevření přístupu ke svým hranicím
pro humanitární pomoc a média a žádá, aby byla žadatelům o azyl

poskytnuta mezinárodní ochrana. Jan Willem
Goudriaan k tomu řekl: „Spoléhání vlád EU
na militarizaci hranic a ilegální vytlačování
uprchlíků je po morální i právní stránce špat-
ně a zároveň to nefunguje. Spolu s Evropskou
komisí se musí vlády EU shodnout na azylové

a migrační politice založené na lidských právech nebo riskujeme, že
podobná krize brzy propukne na jiném místě hranic EU. Udržování
uprchlíků mimo hranice EU způsobuje smrt dospělých i dětí, kteří mají
právo hledat bezpečí, a zároveň vystavuje zvýšenému nebezpečí pracov-
níky, kteří na těchto hranicích pracují.“
Velká Británie: Největší provozovatel pečovatelských domů přesouvá
hotovost do daňových rájů
6. prosinec 2021

Centrum pro mezinárodní korporátní daňovou odpovědnost a výzkum

(CICTAR) vydalo nový report ohledně toho, jak největší britský operátor
pečovatelských domů přesouvá své zisky přes Kajmanské ostrovy, zatím-
co oficiálně reportoval umělé ztráty. Závěry této zprávy odhalily, že ma-

jitelé společnosti HC-One tímto
způsobem ukryli na Kajman-
ských ostrovech miliony liber,
zatímco během pandemie ob-
držely 18,9 milionů liber od
vlády na pokrytí nákladů spo-
jených s Covid-19. Zatímco HC-
One vykazovala umělou ztrátu,

zároveň žádala vládu o vyšší čerpání veřejných zdrojů. Zároveň pod
záštitou ztráty zvyšovala poplatky a platila nižší mzdy především ženám
pracujícím v první linii. Veřejné zdroje a soukromé poplatky, které mohly
být investované do pracovníků v první linii, tekly do kapes nejbohatších
světových investorů. V situaci, kdy se pečovatelský sektor zotavuje z do-
padu pandemie Covid-19, nebyla potřeba investice nikdy jasnější – tyto
investice ale musí přijít s transparentností a zodpovědností. Jan Willem
Goudriaan z EPSU k tomu řekl: „Při rostoucí velikosti soukromého pečo-
vatelského sektoru v Evropě jsou tato zjištění znepokojující. Očekáváme,
že evropská pečovatelská strategie bude pevná ve svém závazku vůči pra-
covníkům a těm, kteří potřebují pečovatelské služby, jako jsou starší lidé
nebo invalidé. Nepotřebujeme politiky na ochranu zisků pár nadnárod-
ních společností. Nemůžeme tolerovat daňové úniky a nedostatek kolek-
tivních dohod, zatímco společnosti dostávají miliony veřejných peněz.“
Globální odbory volají po vzdání se patentových práv na vakcíny
proti Covid-19
6. prosinec 2021

Členové výkonného výboru PSI se zúčastnili globálního dne na pod-
poru zrušení patentových práv u vakcín proti Covid-19. Zrušení tzv.
TRIPS se vztahuje k návrhu vlády Jihoafrické republiky a Indie směrem
k Světové obchodní organizaci (WTO), aby se velké farmaceutické kor-
porace vzdaly ochrany svých vlastnických práv do doby, než se podaří
dostat pod kontrolu pandemii Covid-19 a dokud nebude vakcinace roz-

šířená po celém světě a větši-
na globální populace si ne-
vytvoří imunitu. Generální
tajemník EPSU Jan Willem
Goudriaan k tomu řekl: „Švý-
carsko, Velká Británie a EU
nechtějí podpořit pracovníky
v první linii, když odmítly

zrušení patentů na vakcíny, což považujeme za urážku jejich obětování.
Hrozby, které nyní představuje Omicron, ukazují, že zřeknutí se paten-
tových práv není pouze urgentní záležitostí, nýbrž je to nezbytností.“
Předsedkyně americké AFT Jan Hochadelová to komentovala slovy:
„Nové varianty, nové lockdowny, nová úmrtí – a to vše kvůli ne-
dostatečnému přístupu k vakcíně, který zhoršují farmaceutické patenty.
Dokud bude Švýcarsko, Německo, Velká Británie a Evropská komise
stavět zisky korporací před lidské životy, tak budeme ze zodpovědnosti za
nové varianty, lockdowny a úmrtí vinit právě je.“ Vedení EPSU vyzývá
EU a její členské země, aby:
- chránily zdraví jako veřejné dobro a aby bránily soukromým firmám,

aby profitovaly z pandemie;
- přestaly blokovat zrušení TRIPS a zajistily přístup k vakcínám všem

občanům po celém světě;
- zvýšily investice do zdravotnictví a do systémů sociální péče;
- představily opatření na zajištění adekvátního zdravotního a pečovatel-

ského personálu a zlepšily pracovní podmínky a bezpečnost.
Pavol Mokoš


