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moci, kompenzace zaměstnavatelům nákladů na náhrady mezd
při uzavření či omezení provozu,
nové či pozměněné agendy zajišťují zaměstnanci Úřadu práce ČR,
České správy sociálního zabezpečení i Finanční správy. Je pravda, že část běžných agend není
vykonávána, ale tato práce je
pouze odsouvána a nápor práce
při navracení se k normálnímu
provozu bude zvládnutelný jen
s více než maximálním pracovním nasazením. Proto nelze pochopit narážky na to, že úředníci
sedí doma za sto procent a už
vůbec ne zpochybňování výše jejich platů nyní či v budoucnu.
Dobře se k tomu vyjádřil na dotaz
Seznam Zpráv ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD: „Všechna opatření, která dnes přijímáme, musí někdo připravit, zavést, administrovat. Není možné
do státu kopat a zároveň po něm
chtít stále více práce. Já teď budu
chtít po našich úřednících stále
více práce v těžkých podmínkách
a přitom jim mám snižovat už tak
nízké platy?!“
-dě-

Dnem 7. dubna 2020 ukončil
své působení v pozici náměstka
ministra vnitra pro státní službu
Josef Postránecký. Do doby, než
vláda jmenuje nového náměstka
(náměstkyni) ministra vnitra pro
státní službu, bude vykonávat jeho pravomoci personální ředitel-

ka sekce pro státní službu Iva
Hřebíková.
Josef Postránecký byl 30.
března 2020 vládou České republiky jmenován na služební
místo státního tajemníka v Ministerstvu vnitra na dobu 5 let.
-dě-

Josef Postránecký skončil ve funkci náměstka ministra

LINKA ANTÉNA
Psychoterapeutická linka pro ty, které trápí karanténa, denně
8:00 až 22:00 +420 212 812 540
Na lince během dne dobrovolně pomáhá přes 200 prověřených
odborníků. Službu poskytují členové České asociace pro psychoterapii a další profesionálové, kteří splňují kvalifikační
kritéria této asociace.

facebook.com/osstatorg
S NÁMI, PRO VÁS!

Mnozí úřednci mají a budou mít napilno

Život je najednou naruby.
Všichni žijeme „jinak“, rodinný
i pracovní život. Nejvíce epidemie bezesporu změnila život
zdravotníkům a lidem z integrovaného záchranného systému, ti
pracují s rizikem dopadu na
zdraví i smrti. Pod nepodobnými
hrozbami jsou i zaměstnanci prodejen potravin či roznáškových
služeb.
S cílem omezit šíření koronaviru a i tlak na ty, co bezprostředně v první linii s koronavirem bojují, jsou omezeny úřední hodiny
státní správy a územní samosprávy a pohyb jejich zaměstnanců na pracovištích je omezen.
To ale neznamená, že tito zaměstnanci nepracují. Opatření ke
zmírnění dopadů na zaměstnance
a zaměstnavatele přijatá vládou či
Parlamentem realizují státní a další veřejní zaměstnanci. Nárůst vyplácení ošetřovného, vyplácení
nemocenských dávek, podpor v nezaměstnanosti, nepojistných sociálních dávek, 25tisícové podpory
osobám samostatně výdělečně
činným, mimořádné okamžité po-

http://statorg.cmkos.cz

Zpráva z ex post hodnocení dopadů
regulace (RIA) zákona o státní službě

Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra si nechala v rámci projektu „Podpora profesionalizace
a kvality státní služby a státní správy“ zpracovat
velmi důkladné vyhodnocení zákona o státní službě
několik let po jeho účinnosti.
Tato zpráva byla před nedávnem zveřejněna (dostupná na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyzaucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx) a na tomto
místě shrnu některá zjištění a jejich možné intepretace. Vzhledem
k rozsáhlosti zprávy se budu věnovat jednotlivým oddílům postupně v několika textech.
Zpracovatelé při přezkumu
vycházeli nejen z textu zákona
a dalších právních předpisů, ale
zejména ze zkušeností samotných uživatelů – jak představitelů služebních úřadů, tak státních zaměstnanců a jejich zástupců. Respondenti byli vybráni ze všech typů služebních
úřadů. Řízené hloubkové rozhovory se vedly i s relevantní odbornou veřejností. Zákon si tento důkladný přezkum zasloužil –
ještě máme v paměti nestandardní proces jeho přijímání bez
důkladné odborné a veřejné debaty i rychlý náběh jeho účinnosti.
Cíle zákona, jejichž naplnění

bylo za pomoci stanovených indikátorů v jednotlivých oblastech přezkoumáváno, byly vymezeny jako:
• Odpolitizování státní správy.
• Posílení efektivnosti a výkonnosti služebních úřadů a státních zaměstnanců.
• Zvýšení transparentnosti.
• Profesionalizace státní správy.
• Zvýšení stability státní správy.
Vedení služebních úřadů
Podařilo se oddělit politický
a odborný aparát, ovšem není
shoda na tom, že toto dělení bylo provedeno na vhodné úrovni
– jedná se zejména o náměstky
Pokračování na straně 4

předseda

Současná situace v rámci opatření COVID-19 v Úřadu práce ČR z pohledu zaměstnance

Úvodem je určitě dobré
zmínit, že vedení úřadu provedlo
mnoho dobrých kroků ke
zmírnění šíření viru a k větší
bezpečnosti klientů, tak i samotných zaměstnanců.
V rámci medializace je ale
také potřeba se vyjádřit k samotnému chodu ÚP ČR v mimořádných podmínkách. Pokud někdo
nikdy nevykonával práci úředníka, nedokáže objektivně posoudit, co tato práce přesně obnáší.
Běžně by si člověk mohl myslet,
že úřad je uzavřen, takže to nejspíš znamená, že lidé z úřadu
jsou na 100 % doma a vlastně
nikdo nepracuje. Opak je pravdou, zaměstnanci jsou na svých
pracovištích a zajišťují provoz
v mimořádném režimu, s minimálním kontaktem s klienty, pouze TI, kterým to jejich činnost
umožňuje, pracují z domova.
Proč je tedy vlastně možnost

v této době pracovat z domova?
Vysvětlení je úplně jednoduché.
Stejně jako vláda rozhodla o zákazu shromažďování lidí na stejném místě, tak i úředníci jsou
lidé a jejich partneři v domácnosti mnohdy vykonávají pracovní činnost, při které pravidelně navštěvují zahraničí, a stejně
tak jako se můžete nakazit jinde,
tak i na úřadě. Stačí jeden
člověk, který se nakazil od svého
partnera, a do karantény by nejspíše museli všichni z úřadu. Pro
lidi, kteří pobírají dávky z OSSZ
a ÚP ČR jako např. dávky nemocenského pojištění, příspěvek na
bydlení, příspěvek na péči, podpory v nezaměstnanosti a dávky
hmotné nouze, by to znamenalo
to, že by nebyl nikdo, kdo by je
zpracovával.
O množství počtu těchto lidí je
netřeba asi polemizovat, toto
dokládá pravidelně výdaj stát-

ního rozpočtu na výše uvedené
dávky a běžný smrtelník může
sledovat diskuze na sociálních
médiích, nemluvě o opravdu
velkém množství telefonátů,
kterými je úřad zahlcen.
Pro samotné pracovníky úřadu
se nic nezměnilo, stále zpracovávají dávky, zadávají nové žádosti, které posléze vyhodnocují
a vyplácejí. K tomu je asi také
dobré zmínit, že běžně se lidé
dozví o dávkách z TV či tisku.
Bohužel jsou v TV často dávky
prezentovány jako něco s automatickým nárokem.
Nikdo už nepodá přesné informace o tom, že člověk, který si
nikdy o dávky nežádal, najednou
zjistí, co všechno musí ze svého
soukromí na úřadě doložit a je to
pro něj velké překvapení. Běžně
je to například kompletní výpis
z účtu. Není to ovšem nic v porovnání s tím, že když vše

potřebné doloží, tak se po vyhodnocení jeho žádosti třeba
dozví, že na dávky nárok nemá.
To je opravdu velké překvapení,
protože v TV říkali přece něco
jiného …
Závěrem by možná bylo dobré
připomenout, že třeba v zákoně
o hmotné nouzi je uvedeno, že
dávky lze pobírat na překlenutí
špatného období. Bohužel ten
samý zákon umožnil toto špatné
období protáhnout třeba na 10
i více let. Proč? Protože nikdo
zákon neupravil, tak aby dávky
měly skutečně smysl, který mít
mají. Opravdu podpořit lidi,
kteří pracovali a kteří chtějí pracovat. Víme to všichni, ale okleštění pobírání dávek hmotné
nouze max. po dobu jednoho
roku nenavrhne asi nikdy nikdo.
Petr Krejčí
ÚP ČR
kontaktní pracoviště Děčín

k provedení těchto kontrol jsou
podněty ke kontrole podané zaměstnanci z řad cizích státních
příslušníků, které jsme v tomto
období obdrželi, a které upozorňují na závažná porušení
právních předpisů v oblasti
odměňování a ukončování pracovních poměrů, a to především
ve Středočeském, Jihomoravském, Plzeňském a Ústeckém
kraji.
https://www.suip.cz/pro-media/tiskove-zpravy/statni-uradinspekce-prace-dohlizi-na-dodrzovani-pracovnepravnich-predpisu-i-v-dobe-stavu-nouze/

Obecní policie mimo jiné
v současné době dohlížejí na povinné nošení roušek a omezení
volného pohybu osob. Novou
situaci v Ústí nad Orlicí po zavedení mimořádných opatření spojených s posílením hlídek zvládají podle předsedy základní odborové organizace sdružující pracovníky městského úřadu a městské policie, dozorčího městské
policie Petra Vodstrčila, po
trochu chaotickém začátku kvůli
ochranným pomůckám bez problémů. Strážníci jsou vytíženější, dochází i na přesčasy,
dva strážníci musí být nasazeni
u místní nemocnice, ale není
problém se zajištěním plného
fungování policie. Naštěstí došlo
v městské policii se 16 strážníky
jen k jednomu 14dennímu vý-

padku z důvodu
karantény.
Případná porušování nařízení jsou úspěšně řešena domluvou, někdy ale dojde i na předání do správního řízení.
Ohledně pracovních podmínek v mimořádné situaci cítí
strážníci podporu občanů a zejména pak z malých obchodů,
často vietnamských, ve kterých
jim nabízejí jídlo zdarma.
Strážníci si cení i podpory
Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí,
který jim zajišťuje pitný režim
a který po porouchání defibrilátoru policie zapůjčil městské
policii svůj defibrilátor.
-dě-

Státní úřad inspekce práce dohlíží na
dodržování pracovněprávních předpisů
i v době stavu nouze

Kontrolní činnost ze strany
orgánů inspekce práce probíhá i v současné době, orgány inspekce práce se však snaží přistupovat k zahajování kontrol
s maximální mírou obezřetnosti a kontrolami řešit pouze závažné případy nasvědčující
úmyslnému porušování pracovněprávních předpisů a naopak nešikanovat zaměstnavatele rutinní kontrolní činností.
Státní úřad inspekce práce si
je vědom velmi složitého postavení řady zaměstnavatelů, které
však nemůže vést k situacím,
kdy jsou zaměstnancům upírána
nebo krácena jejich základní
práva vyplývající z pracovněprávních předpisů. Zákoník práce, a v něm ukotvená práva zaměstnanců, platí i v době nouzového stavu. Jejich nedodržování
může mít v období stavu nouze
ještě negativnější dopady na zaměstnance, než kdy jindy.
V těchto dnech jsou proto vybranými oblastními inspektoráty
práce zahajovány kontroly vybraných zaměstnavatelů (zejména agentur práce). Impulsem
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Dobrá zpráva z městské policie v Ústí nad Orlicí

Za cizinci bez roušek vyjel tým úřednic, v Boleslavi padly pokuty 20 tisíc

Městská policie v Mladé Boleslavi 1. dubna 2020 řešila přestupek se skupinou pěti cizinců, kteří se shromažďovali na veřejnosti a neměli roušku. Nakonec na místo vyjel i mobilní tým úřednic
z radnice, který rozdal pokuty. Těm, kteří se základní sankcí nesouhlasili, dokonce v maximální výši dvaceti tisíc korun.

Strážníci skupinu pěti mužů zpozorovali dopoledne přes městský
kamerový systém v lokalitě Na
Radouči.
Muži porušovali vládní nařízení
tím, že šlo o větší skupinu, a že ani
jeden z nich neměl roušku přes ústa

a nos. Hlídka za nimi proto vyjela
situaci řešit.
„Při kontrole totožnosti vyšlo najevo, že se jedná o tři Poláky a dva
Slováky. Jednalo se o přestupek,
který strážníci nemohou vyřešit na
místě. Proto byla na místo přizvána

přečetli jsme

mobilní skupina pracovníků Správního oddělení magistrátu města
Mladá Boleslav,“ informoval ředitel
mladoboleslavských
strážníků
Tomáš Kypta.
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/
skupina-muzu-mlada-boleslav-bezrousky-pokuta-dvacettisic.A200401_143936_prahazpravy_rsr

kontaky

přečetli jsme

Úřady stornovaly 70 procent žádostí o kurzarbeit,
firmy je vyplnily nesprávně

Úřady práce musely stornovat zhruba 70 procent žádostí
o kurzarbeit, které v prvních hodinách po spuštění programu
Antivirus dostaly. Údaje, které firmy pro získání příspěvku na
mzdy od státu vyplňují, byly ve formulářích neúplné či nesprávné. V úterý to ČTK sdělila mluvčí ministerstva práce
Kristýna Křupková.

Podle Křupkové za prvních
pět hodin úřady obdržely celkem
čtyři tisíce žádostí. „Kompletních žádostí bylo tak 30 procent,“ uvedla mluvčí. Podle ní
úředníci pak hned zaměstnavatelům volají kvůli doplnění.
Žádosti o příspěvky je možné
podávat jen elektronicky od
pondělních 12:00. Odkaz na formulář je na webu ministerstva
práce. Nutné je vypsat název
a adresu firmy, IČO, ID datové
schránky, kontakt na zástupce
podniku, číslo bankovního účtu
a odhadovanou požadovanou
částku na mzdy. Nakonec se
potvrdí čestné prohlášení. Podle
mluvčí často chybí třeba elektronický podpis a číslo konta.
V návodu k programu Antivirus
ministerstvo upozorňovalo na
to, že chybně vyplněné žádosti

budou úřady stornovat a vracet
k doplnění či opravě. Z žádosti
se totiž generuje dohoda s úřadem o poskytování podpory....
...Za prvních pět hodin od
spuštění systému nejvíc žádostí
poslaly firmy v hlavním městě,
a to 1192. Následoval Moravskoslezský kraj s 491 žádostmi
a Středočeský kraj s 318. Nejméně dorazilo v Karlovarském
kraji, a to 116. Podle mluvčí se
počet žádostí po zahájení
provozu postupně zvyšoval,
servery ale nezahltil. Jejich
vytíženost byla pod deseti procenty kapacity, dodala mluvčí.
https://www.idnes.cz/ekonomika
/domaci/kurzarbeit-mzda-zadost-antivirus-ministerstvop r a c e - k o r o n avirus.A200407_172645_ekono
mika_mato

Čeští poslanci chtějí vyjet do Grónska
zkoumat pižmoně. Krize nekrize

Může to znít jako aprílový žert, ale opak je pravdou. Poslanci sněmovního

výboru pro životní prostředí se minulý týden usnesli, že v polovině května čtveřice z nich rozšíří svou cestu na Island ještě
o Grónsko.

s odborníkem na výzkum klimatické změny z vrtných jader
grónského ledovcového štítu,
setkání se zástupcem lokální autority.
Alespoň tak poslanci v zápisu
z jednání výboru zdůvodňují
důležitost cesty. Podle nich je
„Grónsko centrem výzkumu
změny klimatu. Veškerá ledovcová jádra, která slouží ke klimatickým rekonstrukcím pro
severní polokouli, pocházejí
z centra grónského ledovcového
štítu“.
Poslanci chtějí navázat pracovní vztahy s představiteli
místní správy a výzkumu a současně poznat projevy klimatické
změny a její vliv na život lidí

v místě, kde se klimatická změna
projevuje nejmarkantněji.
„Jestli opravdu pojedeme,
ještě není jisté, možná budeme
muset cestu zrušit,“ řekla Právu
Balcarová. Dodala, že tato cesta
úzce souvisí s otázkami klimatických změn, které má výbor na
starosti. Předsedkyně výboru
připustila, že pokud nebudou
moci poslanci vycestovat právě
v polovině května, může cesta
zcela padnout, protože se musí
podřídit možnostem přijímací
strany.
6. 4. 2020
https://www.novinky.cz/domaci/
clanek/cesti-poslanci-chteji-vyjet-do-gronska-zkoumat-pizmone-krize-nekrize-40319588

ANKETA
Podělte se na stránkách NOSu se svými zkušenostmi
Napište o tom, jakým způsobem naplňuje vaše odborová organizace
svou povinnost podle zákoníku práce - § 276 (6) Zástupci zaměstnanců
jsou povinni vhodným způsobem informovat zaměstnance na všech pracovištích o své činnosti a o obsahu a závěrech informací a projednání
se zaměstnavatelem. Zasílejte na: dedovska@volny.cz
Děkujeme

Reaguji na výzvu v NOS 7b/2020
První odezva na výzvu ankety

Odborová organizace Ministerstva vnitra v rámci resortního
sjednoceného informačního prostředí (SIP), které pracuje na
platformě SharePointu zcela
vyčerpávajícím způsobem informuje o veškerých jednáních se
zaměstnavatelem a služebním
orgánem a závěrech z nich. Výhodou SIP je, že je možné do něj
přistupovat odkudkoli, kde je
k dispozici připojení k internetu
a člověk vlastní nějaký zobrazovací přístroj. Prostředí je laděné
jak pro přístup z PC, tak dalších

zařízení jako notebook, tablet,
mobilní telefon. Každý zaměstnanec, který má zájem o tyto informace získá jednoduše přístupové údaje. Navíc v každém
objektu Ministerstva vnitra je informační nástěnka, kde jednotliví zástupci dílčích organizací vyvěšují všechny potřebné dokumenty a informace. Za tuto
pečlivou práci patří celému
výboru základní organizace při
MV ČR a mnoha dalším členům
veliké díky.
Milan Štěpánek

Epidemie koronaviru ukazuje,
jaký význam má pro život fungování elektronických médií.
Elektronická pošta mezi lidmi ať
prostřednictvím e-mailů nebo
komunikátorů typu WhatsApp
slouží práci i zábavě běžně, někdy až moc, viz předávání si více či méně dobrých vtipů na
účet koronaviru. Komunikujeme z části i s úřady elektronicky, ale přímo nahradit ve velkém
rozsahu osobní kontakt s úřadem
se učíme pod tlakem až nyní.
Přitom už dosti dávno existují
možnosti odbýt si povinnosti
elektronicky na dálku, vyplnit

daňové přiznání on-line nebo
přehled o příjmech a výdajích
OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení, a nelze tvrdit, že by tyto možnosti byly masově využívány. Nyní to díky
okolnostem jde a musí jít v dalších agendách, i když částečně
zmatečně, jak plyne z informací
o špatně vyplněných formulářích.
Někteří říkají, že koronavirus
naučí lidi si mýt ruce, což jsme
se samozřejmě mohli naučit
i bez koronaviru, něco podobného platí i o využití elektronické komunikace občan – veřejná
správa.
-dě-

Postrčí koronavirus digitalizaci veřejné správy?

Zahraniční cestu jen kousek
pod polární kruh následně
posvětil sněmovní organizační
výbor, který má při vysílání
poslanců do zahraničí a přijímání zahraničních delegací
poslední slovo.
A smysl cesty, na kterou mají
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vyrazit šéfka výboru Dana
Balcarová, František Elfmark
(oba Piráti), Ondřej Babka
(ANO) a Jana Krutáková
(STAN)?
Oficiálně zní: Návštěva
ledovcového čela Russel glacier
s místním průvodcem, management stád pižmoňů a jejich
ochrany, Greenland Institute of
Natural Resources – setkání

poslední

Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) zákona o státní službě

Pokračování ze strany 1

pro řízení sekcí. Rovněž není
univerzálně kladně přijímána
pozice tzv. „politických“ náměstků. Dále jsou respondenti
poměrně rezervovaní k hodnocení toho, zda zařazení sekce
pro státní službu do Ministerstva
vnitra zajišťuje dostatečnou
garanci před politickými tlaky
na nejvyšší vedení státní služby.
Velké a členité podřízené služební úřady mají často vyšší nároky na služební problematiku,
než jejich nadřízený služební
úřad. Nedostatečná spolupráce
případně nečinnost „nadřízených“ státních tajemníků způsobuje podřízeným úřadům jednak praktické problémy, jednak
vytváří další třecí plochy mezi
jednotlivými stupni. Ty ústřední
orgány, v jejichž čele není státní
tajemník, nemají často stejný
přístup k informacím – se státními tajemníky jsou pořádány
pravidelné porady apod.
Respondenti se většinou domnívají, že zákon nastavil vhodné
podmínky a strukturu pro efektivní a jednotné řízení státní
správy, nicméně vnímají i značná omezení – zde lze např.
zmínit velký důraz na procesní
a legislativní agendu na úkor
jednotné personální politiky
státní služby.
Zpráva se věnuje rovněž institutu státních tajemníků – v prvním období se jich vyměnilo více než polovina, v MPSV dokonce dvakrát. Nejednotné požadavky na uchazeče, plné výjimek pro jednotlivé resorty, dále
chybějící jednotné požadavky
na odbornost, manažerské kompetence a ověřování integrity
a osobnostního profilu kandidáta nepřispívají ani stálosti v této
funkci, ani jednotné aplikaci
zákona o státní službě. Liší se
i řídící činnosti spadající do
kompetence jednotlivých státních tajemníků. Dále lze ze
zprávy ocitovat: „Vnímání pozic
státních tajemníků je napříč státní službou rozdílné. Přibližně
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polovina respondentů hodnotí
pozici státního tajemníka jako
klíčovou z pohledu stability státní služby. Zároveň vnímají tuto
pozici jako garanta nestrannosti
a nezávislosti státní služby na
politické moci. Druhá polovina
respondentů se domnívá, že státní tajemník jako garant nestrannosti a nezávislosti státní služby
na politické moci svoji funkci
spíše neplní. Na toto hodnocení
má podstatný vliv vnímání
úrovně profesionality konkrétní
osoby státního tajemníka (odbornost, manažerské schopnosti
a osobní integrita) a způsob
výkonu této funkce v souladu se
záměry zákona. V úřadech, ve
kterých je státní tajemník takto
respektovanou osobností, je jeho
působení hodnoceno jako pozitivní.“.
Práva a povinnosti státních
zaměstnanců
V souvislosti s omezením jiné
výdělečné činnosti lze kvitovat
s povděkem, že sekce pro státní
službu přijala výklad vycházející
ze zásady, že tato činnost je možná v co nejširším rozsahu a důvody pro její nepovolení musí
být aplikovány co nejúžeji. V praxi jde zejména o situace, kdy by
jiná výdělečná činnost vedla ke
konkurenčnímu střetu zájmů mezi služebním úřadem a státním
zaměstnancem nebo bránila řádnému plnění úkolů služebního
úřadu a služebních úkolů státního zaměstnance. Co do počtu
udělených souhlasů je mezi jednotlivými služebními úřady velmi velký rozptyl. Zákaz konku-

rence je naproti tomu využíván
naprosto minimálně a až na jedinou výjimku jen ústředními
správními úřady.
Důležitým zjištěním je, že
téměř 90 % respondentů se domnívá, že v rámci své práce mohou rozhodovat skutečně nestranně.
Obory služby
Obory služby byly vyhodnoceny jako roztříštěné, jejich
rozsah jako velmi rozdílný. To
může mít výrazný vliv na
úspěšnost při úřednických zkouškách, která se tedy může podle
oboru služby lišit. Omezuje se
tím i mobilita napříč služebními
úřady a obory služby jsou tak
jedním z nástrojů, který přispěl
k uzavřenosti státní služby a její
rigiditě. Jejich zavedení nenapomohlo příliš ani k posílení profesionality státní služby.
Podle zprávy má „stávající
podoba oborů služby na systém
státní služby spíše negativní
dopad. Klíčovým nedostatkem je
celkově nepřiměřený počet
oborů služby, jejich rozdílný
rozsah a nevymáhání metodických doporučení při jejich stanovování v době nabytí účinnosti zákona.“. V době přezkumu
připravované (a v mezičase přijaté) změny neměly na toto hodnocení velký vliv.
Systemizace a organizace
a jejich změny
Zajímavá je tabulka č. 17 zobrazující postupný – ovšem
velice pomalý – trend zvyšování
průměrného počtu „řadových“
státních zaměstnanců připada-

jících na představené, a zároveň
ne až tak velký rozdíl v tomto
podílu mezi ústředními správními úřady a úřady podřízenými.
Naproti tomu roste celkový
počet
útvarů. Zajímavý je
rovněž údaj o průměrném počtu
systemizovaných míst na oddělení – v roce 2019 to bylo 9,13.
Na ministerstvech a Úřadu vlády
to bylo o něco méně – 8,03.
Za účelné z našeho pohledu
považuji zmínit zejména některá zjištění vyplývající z hloubkových rozhovorů. Respondenti
pozitivně hodnotí formalizaci
procesu systemizace danou zákonem a nastavený systém podle
nich přispěl k vyšší stabilitě státní správy. Možnost provedení
změn je náročnější, vyžaduje podrobné odůvodnění, což zvyšuje
transparentnost procesu. Poměrně široký výklad však umožňuje
podmínka, která se týká podstatné změny podmínek, za kterých
byla systemizace schvalována,
a to i přes závěry poradního
sboru náměstka ministra vnitra
pro státní službu k zákonu o státní službě.
Z výsledků rozhovorů nicméně vyplývá, že téměř 70 %
respondentů i přes výše uvedené stále nepovažuje zákonnou úpravu systemizace a systému organizace služebních
úřadů za dostatečnou ochranu
proti účelovým politickým
změnám, což byl jeden z hlavních záměrů formalizace procesu systemizace zákonem.
Šárka Homfray
svazová právnička

NECHOĎTE ZBYTEČNĚ NA ÚŘADY.
PODÍVEJTE SE, CO MŮŽETE VYŘÍDIT
V KLIDU ON-LINE
Díky rychlé, bezpečné a pohodlné on-line komunikaci si můžete vyřídit z pohodlí domova
téměř vše. Od podání daňového přiznání, výpisů ze základních registrů, automatického získání
informace o blížícím se konci platnosti občanského průkazu nebo pasu až po roční přehled
záloh na zdravotním a sociálním pojištění. Zjednodušte si život a komunikujte s orgány
veřejné správy on-line a zdarma.
Přinášíme vám přehled činností, které
můžete vyřídit on-line:

Kromě výše zmíněných výhod můžete zdarma zažádat
o výpisy z: Rejstříku trestů, Rejstříku trestů
právnické osoby, Živnostenského rejstříku,

Požádat v souvislosti s pandemií
COVID-19 např. o ošetřovné pro

Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, bodového
hodnocení řidiče, insolvenčního rejstříku
i z Katastru nemovitostí.

OSVČ nebo podat žádost o náhradu
mezd Programu Antivirus pro firmy

Požádat můžete také o výpis z veřejných rejstříků,

Podat daňové přiznání

kterými jsou: spolkový rejstřík, nadační rejstřík,
rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků
jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně

Vyžádat si vyúčtování záloh

prospěšných společností.

zdravotní pojišťovny nebo zaslat
roční přehled
Informovat se a získat potvrzení

Pro kontaktování právnických nebo fyzických osob
můžete také po dobu nouzového stavu využívat

od ČSSZ ohledně nemocenského

zdarma Poštovní datové zprávy. Nastavte si nejen
odesílání, ale i příjem Poštovních datových zpráv.
Ušetříte cestu na poštu a snížíte riziko nákazy.

a důchodového pojištění a pracovní
neschopnosti
Získat potvrzení od katastrálního
úřadu o vkladu nebo změnách
v katastru
Získat výpisy ze základních
registrů, např. výpis z rejstříku
trestů, bodový stav řidiče
Obdržet informaci o blížícím se
konci platnosti STK
Vyřídit si rodičovský příspěvek
Požádat o vydání voličského průkazu

Postup:
Jděte ve vaší datové schránce do
Nastavení > Informace o schránce >
Kredit a doplňkové služby. Zaškrtněte
políčko Povolit příjem Poštovních
datových zpráv.

Prolomení bludného kruhu paniky a zanedbávání přes solidaritu
a akci
6. duben 2020
Letošní Den světového zdraví přišel v době nejvážnější zdravotní
pohotovosti v historii Světové zdravotní organizace (WHO). Podpora
sester, ošetřovatelů a všech pracovníků ve zdravotnictví v tuto chvíli
vyžaduje skutečný návrat k duchu konference v Alma Atě, kde bylo v
roce 1978 zdraví
stanoveno jako
fundamentální
lidské právo založené na radikální nové ekonomice, která garantuje kvalitní
veřejné služby
pro všechny. Nejhorší zdravotní
situaci v historii
WHO podtrhuje více než milion nakažených lidí novým typem koronaviru, kterému již podlehlo zhruba 70 tisíc lidí. Tato smutná čísla
bohužel nadále rostou. Vlády a mezinárodní komunita musí přistoupit k razantním krokům k zastavení a poražení pandemie a zajistit, aby lidstvo již nikdy v budoucnosti nebylo vystaveno takovému
ohrožení. Zdravotnický personál stojící v první linii boje s COVID-19
čelí velmi nebezpečné situaci. Jsou přetažení, protože nemocnice trpí výrazným nedostatkem pracovních sil. Dalším problémem je nedostatek ochranných pomůcek, které by je v jejich práci adekvátně
chránily. Tato situace samozřejmě vzbuzuje strach a obavy u zdravotníků a jejich rodin a zároveň i brzdí reakci na globální pandemii. Této
otřesné situaci předcházely dlouhé roky privatizací a škrtů ve financování veřejných zdravotních služeb. S myšlenkami založenými na
neoliberálním konsenzu a při silné lobby ze strany mezinárodních finančních institucí vlády snižovaly mzdy a dávaly stropy na zaměstnanost ve zdravotním sektoru. Před pouhými 4 lety se obnovila naděje, že nedostatek zdravotního personálu se stane věcí minulosti, když
se vlády zavázaly k implementaci doporučení od Nejvyšší komise při
OSN pro zaměstnanost ve zdravotnictví a ekonomický růst. Tato
Komise doporučila zlepšení zaměstnanosti ve zdravotním sektoru
a zlepšení pracovních podmínek ke snížení globální nedostatku 18
milionů zdravotníků a dosažení univerzálního pokrytí zdravotních
služeb do roku 2030. Světové zdravotní shromáždění si na základě
těchto doporučení dalo pětiletý plán pro zaměstnanost ve zdravotním
sektoru a pro inkluzivní hospodářský růst. Ale když začala pandemie,
byl z tohoto plánu implementováno jen minimum. Generální ředitel
WHO již na začátku tohoto roku varoval, že možná vstupujeme do
světové pandemie, na kterou jsme nebezpečně málo připraveni. Tato
krize dále potvrzuje důležitost sociálních a ekonomických determinantů zdraví. Chudoba a přelidněné oblasti činí udržování sociálního
a fyzického odstupu velmi složité ne-li nemožné pro miliony lidí. V několika městech to vedlo k porušování vládních karanténních nařízení.
Nedostupnost pitné vody pro 40 % globální populace znamená, že
někteří lidi nemohou provozovat ani základní preventivní opatření,
jako je mytí rukou. Tato globální krize ukazuje na propojenost veřejného zdraví a mezinárodního ekonomického systému. Tato pandemie
možná byla nepředvídatelná, ale silné veřejné zdravotní systémy zakořeněné v globálním ekonomickém pořádku, který dává na první
místo solidaritu, naši planetu a blahobyt obyčejných lidí před zisky,
by učinily tuto krizi mnohem lépe zvládatelnou.

Vzkaz EPSU vládám a zaměstnavatelům: Nezneužívejme pandemii k oslabení práv pracovníků
6. duben 2020
Během posledních dvou týdnů jsme viděli hned několik pokusů
vlád a zaměstnavatelů o podkopání práv pracovníků tím, že protlačují řešení pandemie na úkor pracovníků. Zaměstnavatelé se snaží vnutit delší pracovní dobu nebo vyšší
flexibilitu pracovníků bez jakéhokoliv vyjednávání. Ve stejnou
dobu zneužívají některé vlády
nouzové stavy, které jsou nezbytné
pro rychlou reakci na koronavirus,
a omezují lidské svobody nebo zavádějí změny v zákoníku práce. Tyto vlády a zaměstnavatelé to dělají ve chvíli, kdy se pracovníci snaží udržet v chodu naše zdravotnictví,
veřejné služby, dopravu, potraviny a další, zatímco sami často riskují
své zdraví a zdraví svých rodin při nedostatku ochranných pomůcek.
Proti těmto krokům zakročili zástupci EPSU a dalších odborů v Chorvatsku, Polsku a Maďarsku. Chorvatská vláda stejně jako i litevská
upustila od svého návrhu k větší flexibilitě pracovníků, která by
zvýhodňovala zaměstnavatele. Maďarská vláda se ocitla pod vlnou
kritiky, když představila mimořádná opatření, která umožňují vládě
zasahovat do veřejných debat a nezávislého žurnalizmu. Tamní vláda
také usiluje o vyšší flexibilitu pro zaměstnavatele při kolektivních dohod. EPSU plně podporuje odbory napříč Evropou a odmítá autoritářské způsoby některých vlád. Existuje totiž i jiná cesta. V mnoha
zemích si odboráři, zaměstnavatelé a vláda sedli k diskuzi o tom, jak
zavést krátkodobou práci, nebo jak poskytnout dodatečnou mzdu pracovníkům, kteří jsou dočasně bez práce. Takový dialog bude ještě
nabírat na významu s tím, jak některé vlády začínají plánovat postupné uvolňování restriktivních opatření. Pracovníci ve všech sektorech
budou chtít vědět, že jejich zaměstnavatel jim poskytuje bezpečné
pracovní prostředí a co jejich zaměstnavatelé a akcionáři dělají pro to,
aby jim ulehčili toto těžké období. Máme jedinečnou možnost vyjít
z této krize s lepší sociální ochranou, zlepšenými veřejnými službami
a s posílenou rolí kolektivního vyjednávání. Můžeme se s krize dostat
se zlepšeným sociálním dialogem a zaměřením na budoucnost naší
společnosti, ve které je klíčovým bodem blahobyt.
ETUC: Euroskupina konečně podnikla některé nezbytné kroky
9. duben 2020
Euroskupina konečně podnikla některé důležité kroky, aby pomohla chránit pracující, podpořila firmy, zlepšila financování veřejných služeb a krátkodobě stabilizovala ekonomiku v době krize.
Aktivování podpůrných programů ESM, EIB a obzvláště SURE je
krokem správným směrem. Při 15 milionech pracovních míst
ovlivněných uzavřením provozů pracovníci a firmy již nemůžou čekat
déle. Vážíme si toho, že ministři financí pochopili, že finanční podpora nesmí být stavěna na represivních podmínkách, které by nejvíce
zasažené státy dostaly do další dekády úspor, recese a nezaměstnanosti. Pořád je potřeba zůstat ostražití a počkat si, jak se podpora od
ESM projeví v praxi. Nadále zde zůstávají obavy z nedostatečné podpory zdravotních systémů u zemí mimo eruozónu. Je pozitivní, že
ministři financí zemí EU začali dělat pokrok při sestavování plánu na
zdravé zotavení EU. Nyní je čas na to, aby lídři EU dokázali překonat
jejich neshody a rychle navrhli a zavedli plán na zotavení, který bude
založený na rozpočtu EU s podporou běžných dluhopisů EU. Od lídrů
požadujeme zodpovědnost a solidaritu. Evropa potřebuje skutečné,
udržitelné a inkluzivní hospodářské a sociální zotavení po této zdravotní krizi.
Pavol Mokoš
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