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Anketa odborového svazu k dodržování
mimořádných opatření

Ve dnech 15. a 16. 3. 2021 proběhla v základních
organizacích našeho odborového svazu anketa na
téma „Nouzový stav a mimořádná opatření“.
Cílem této dotazníkové akce bylo zjistit, jak jednotliví zaměstnavatelé ve veřejných službách
a správě dodržují vyhlášená mimořádná opatření
v souvislosti s pandemií.

OSSOO zjistil, že žádná instituce včetně MV ČR (metodicky
řídí samosprávu a jeho součástí
je i sekce pro státní službu) či
Ministerstva zdravotnictví ČR
nezjišťovala, jak zaměstnavatelé

hoto důvodu nebylo umožněno,
omlouváme.
Je také na místě sdělit, že
dotazník mohl být vyplněn čistě
anonymně, nebo konkrétně
s uvedením jména a příjmení

dodržují vládní opatření. To byl
důvod k oslovení našich ZO
a MO.
Ambicí vedení OSSOO bylo
zjistit na co největším vzorku
respondentů, jak naši členové
vnímají a hodnotí postup svého

respondenta včetně jeho úřadu.
První otázka zněla: „Jsou zaměstnavatelem dodržována
veškerá současná mimořádná
opatření ve vztahu k pandemii?“ ANO odpovědělo 86 %
respondentů, 4 % odpovědělo

1. Jsou dodržována zaměstnavatelem veškerá současná mimořádná opatření ve vztahu k pandemii?

3. Zavedl váš zaměstnavatel na vašem úřadě práci z domova?
Pracujete v režimu home office?

zaměstnavatele. Bohužel anketa
byla provedena na neplacené
platformě on-line dotazníku,
který (jak se ukázalo) umožňuje
přijmout pouze 200 odpovědí.
Za to se všem, kteří se chtěli do
ankety zapojit a kterým to z to-

NE a 11 % nemohlo jednoznačně odpovědět. Respondenti
k této otázce uvedli např.: není
jasně nastaven režim úředních
hodin ve vztahu se stykem s vePokračování na straně 2

http://statorg.cmkos.cz

www.facebook.com/osstatorg
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Zasedání Pracovního týmu Rady hospodářské
a sociální dohody pro veřejné služby
a veřejnou správu se opět zabývalo novým
návrhem stavebního zákona

Dne 18. 3. 2021 se poprvé v letošním roce
uskutečnilo jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro veřejné služby
a veřejnou správu, které z důvodu koronavirové
pandemie proběhlo distanční formou. Jednání se
zúčastnila 2. místopředsedkyně OS Alena Gaňová,
která je stálou členkou týmu.

Jedním z hlavních bodů programu bylo projednávání novely
stavebního zákona. S aktuálními
informacemi ohledně stavebního
zákona seznámila ředitelka odboru stavebního řádu MMR Žanet
Hadžić. Konstatovala, že v současné době je návrh stavebního
zákona a s ním souvisejícího
změnového zákona ve druhém
čtení v Poslanecké sněmovně,
které bylo zahájeno 3. 3. 2021.
Doplnila, že po prvním čtení byly
tyto návrhy přikázány k projednání Hospodářskému výboru PS
jako garančnímu výboru, dále Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS a Ústavně právnímu výboru PS, přičemž v rámci
výborů byly koncem února 2021
projednány tři komplexní pozměňovací návrhy. Jedná se o návrh
skupiny poslanců kolem Martina
Kupky (ODS), návrh skupiny
poslanců kolem Martina Kolovratníka (ANO 2011) a návrh skupiny poslanců kolem Radima Fia-

ly (SPD). V Hospodářském výboru byl schválen návrh Kolovratníka, dílčí segmenty Radima Fialy
a samostatné pozměňovací návrhy
poslance Petra Dolínka (ČSSD)
a poslance Mariana Jurečky
(KDU-ČSL). Zbylé dva výbory
žádný návrh nepřijaly, a proto
doporučily sněmovně projednat
vládní návrh.
Návrh poslance Kolovratníka
oproti vládnímu návrhu předpokládá kompletní převod úřadů do
státní stavební správy, přičemž se
předpokládá redukce počtu stavebních úřadů s parametry nastavenými ve vládním návrhu. K územnímu plánování ředitelka Hadžić
uvedla, že se oba návrhy principiálně shodují, tj. pořizování
územně plánovací dokumentace
v přenesené působnosti ORP nebo
obce prostřednictvím oprávněné
osoby. Schvalování územně plánovací dokumentace spadá do
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Jednání Pracovní skupiny OSSOO pro elektronizaci
a digitalizace veřejné správy..............................................................str. 3

Život v celní správě v době koronavirové a práce odborů................str. 4

Videokonference výboru sekce katastrálních úřadů ..........................str. 4

§ odpovídáme § Náhrady při přejíždění mezi více pracovišti?.........str. 6

Anketa odborového svazu k dodržování mimořádných opatření

Pokračování ze strany 1

řejností; není zabezpečen dohled
a organizace klientů; není striktně dodržována karanténa zaměstnanců, kteří byli v kanceláři
v přímém kontaktu s pozitivně
testovaným kolegou; nedostatek
respirátorů (dostanou pouze zaměstnanci na přepážce na úřední
den) apod.
Druhá otázka zněla: „Zabezpečil zaměstnavatel pro zaměstnance pracovní ochranné
pomůcky (roušky, respirátory,
dezinfekci, rukavice apod.?)“
ANO odpovědělo 86 % respondentů, 2 % odpověděla NE a 13
% nemohlo jednoznačně odpovědět. Respondenti k této otázce
uvedli obecně: dezinfekce na
pracovištích je, zaměstnanci obdrželi roušky, někde respirátory
a též nano roušky, bohužel
mnohdy v nedostatečném množství; na většině pracovišť nebyli
zaměstnanci vybaveni rukavicemi.
Třetí otázka zněla: „Zavedl
váš zaměstnavatel na vašem
úřadě práci z domova? Pracujete v režimu home office?“
ANO odpovědělo 57 % respondentů, 16 % odpovědělo NE
a 27 % nemohlo jednoznačně
odpovědět. Respondenti k této
otázce uvedli např.: několik za-

městnanců má home office,
ostatní se střídají ve dvou
skupinách; musíme zajišťovat
úřední hodiny na pracovišti,
takže se v kanceláři zaměstnanci
střídají; v některých agendách
nelze tento režim nastavit, a to
hlavně z kapacitních důvodů,
technického a sw vybavení; home office se neosvědčil při jarních opatřeních 2020 (agendy
nebylo možné plnohodnotně vykonávat z domu z důvodu legislativních překážek), kdy nahromaděnou práci bylo nutné dohánět a ke srovnání do normálu
došlo až během podzimu 2020
(na některých úsecích až v období zimy); home office nezavedeno, v letošním roce není
ani snaha rozdělit pracovní kolektiv na dvě pracovní skupiny,
které by se nepotkávaly; velmi
se urychlil proces digitalizace,
mnoho zaměstnanců má nově
pořízené notebooky od zaměstnavatele, zaměstnanci zabezpečují výkon agendy vzdáleně,
v maximální možné míře se využívá možnost práce z domova;
v případě dostatečného technického zázemí by mohlo reálně
pracovat na home office větší
množství zaměstnanců, a tím by
se dal snížit počet zaměstnanců
fyzicky docházejících na pracoviště. Takto se pouze využívá

Tripartita řešila stav epidemické situace a podporu ekonomiky

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 12.
dubna 2021 sešli prostřednictvím videokonference na jednání
tripartity. Sociální partneři diskutovali programy na podporu regionů, zaměstnavatelů i zaměstnanců, velké dopravní stavby, řešení kůrovcové kalamity, dopady
Zelené dohody pro Evropu a aktuální stav epidemické situace.
V letošním roce se jedná o čtvrté zasedání tripartity a současně
o deváté společné videokonferenční jednání. Pracovní týmy
a regionální tripartity se i nadále
obvykle scházejí on-line.
Ohledně příprav Národního
plánu obnovy, Modernizačního
fondu a Fondu pro spravedlivou
transformaci je předpoklad, že pro
programové období 2021–2027
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budou schváleny první operační
programy ke konci roku 2021 a následně budou vyhlášeny první výzvy. Národní plán obnovy předpokládá, že by Česká republika
mohla z prostředků Evropské
unie získat cca 171,4 miliardy korun ve formě grantového financování.
Z funkce vedoucího Pracovního
týmu RHSD ČR pro veřejné služby a veřejnou správu byl odvolán
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D,
novým vedoucím Pracovního týmu RHSD ČR pro veřejné služby
a veřejnou správu je pověřený náměstek ministra vnitra pro řízení
sekce legislativy, státní správy
a územní samosprávy Mgr. Petr
Vokáč.

střídání zaměstnanců, což nelze
uplatňovat na všech pracovištích; jen u těch, kteří ještě Covid
19 neprodělali je možné pracovat v režimu home office; nelze
použít ohledně mlčenlivosti; po
urgenci ze strany odborů, aby se
umožnila práce z domova, pouze
někteří ze zaměstnanců mají tuto
možnost; není zaveden home
office. Vždy je část zaměstnanců
na pracovišti a část doma, ale
v režimu překážek v práci na
straně zaměstnavatele; prakticky
je to, že jsme všichni v práci, vedení má názor, že bychom byli
doma a zároveň by nám šla
mzda apod.
Čtvrtá otázka zněla: „Povinné
testování zaměstnanců váš zaměstnavatel zabezpečil?“ NA
PRACOVIŠTI odpovědělo 86 %,
MIMO PRACOVIŠTĚ odpovědělo 6 %, a 9 % respondentů
nemohlo jednoznačně odpovědět. Respondenti k této otázce
uvedli např.: zajištěno zdravotnickým zařízením; přímo na
našem úřadu zdravotní sestrou
vyslanou zdravotním zařízením;
testování zaměstnanců probíhá
formou samotestování (v prostorách zaměstnavatele v rámci
oddělených směn); zatím je
testována jen ta část zaměstnanců, kteří neprodělali COVID;
výsledky všech testů všech zaměstnanců se zapisují do pře-

hledné tabulky, která je k dispozici všem zaměstnancům.
Poslední otázka zněla: „Zabezpečil zaměstnavatel další
opatření k ochraně svých zaměstnanců a klientů, jako
například?“ STŘÍDÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ potvrdilo 125
respondentů, ÚPRAVY PRACOVIŠTĚ A KANCELÁŘÍ
KVŮLI VĚTŠÍM ROZESTUPŮM potvrdilo 69 respondentů, IDENTIFIKACE A ODLOŽENÍ NEAKUTNÍ AGENDY potvrdilo 31 respondentů
a OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ
OSOBNÍ
PŘÍTOMNOSTI
KLIENTŮ NA ÚŘADU (PRACOVIŠTI) potvrdilo 135 respondentů.
V závěru ankety její účastníci
odpověděli na dotaz, z jakého typu pracoviště (úřadu) jsou. Z úřadů či pracovišť samosprávy bylo
48 % respondentů, ze státní
správy odpovídalo 45 % respondentů a ze služebních úřadů
bezpečnostních sborů to bylo 7
% respondentů.
Vedení Odborového svazu
státních orgánů a organizací
děkuje všem, kteří se této ankety zúčastnili. Výsledky budou zaslány kompetentním
orgánům státní správy.
za vedení OSSOO
Pavel Bednář
předseda

Zemřel dlouholetý pracovník našeho
odborového svazu Bohumil Smejkal

Vedení Odborového svazu státních orgánů a organizací oznamuje velmi smutnou zprávu, že 5. dubna
2021 v nedožitých 79 letech zemřel náš dlouholetý
spolupracovník
pan Bohumil Smejkal.
Více jak dvanáct let profesionálně pracoval na našem odborovém svazu jako
inspektor BOZP a tuto činnost nedávno k 31. prosinci
2020 ukončil.
Čest jeho památce!

očkování

Jednání Pracovní skupiny OSSOO pro elektronizaci a digitalizace veřejné správy

Setkání pracovní skupiny se 16. března letošního
roku uskutečnilo pochopitelně online, to ovšem nijak neubralo na živé diskuzi a vůli k řešení aktualit spojených s tématy skupiny. Jednání zahájila
a vedla místopředsedkyně svazu Alena Gaňová,
pozdravil jej i předseda svazu Pavel Bednář.
Kromě organizačních záležitostí spojených s chodem a fungováním skupiny byla na stole dvě hlavní témata, a to aktuality z Rady vlády pro informační společnost
a možnosti využívání práce z domova během pandemie.
Aktuality
Úvodní příspěvek přednesl člen
skupiny Zbyšek Stodůlka (MV).
Jeho základní organizace se na
základě vlastní iniciativy může
jako host účastnit jednání Rady
vlády pro informační společnost. Ve své prezentaci shrnul
mimo jiné následující aktuality
z této rady:
• Z aktivních témat se problematiky naší PS týká zejména Digitální Česko, bankovní
identita, Katalog služeb,
eobčanka a digitální ústava
(zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby).
• Díky zprovozněné bankovní
identitě v rámci Národní identitní autority může on-line
služby státu s prokázáním
identity využít více než 5,5
mil. občanů, banky budou investovat do reklamní kampaně.

• Katalog služeb vzniklý dle
zákona o právu na digitální
službu (definitivní schválení
bude v září 2021), by měl závazně popsat úkony u jednotlivých agend a závazně
definovat plán jejich digitalizace do roku 2025 (pouze
zlomek agend bude nutné vyřídit osobně – svatba, rozvod,
technická prohlídka vozidla
atd.)
• Lze vnímat tlak na efektivitu
a následné úspory v zaměstnanosti, primárně v oblasti
agend v přenesené působnosti
(např. on-line žádosti o vydání ŘP, evidence vozidel
atd.).
• Dílčí, resortní kompetence
jsou velmi slabé, jako negativní příklad SFRB a nový typ
dotací; při MV vzniká tzv.
Kompetenční centrum veřejné
správy pro poradenství s IT

architekturou a digitální transformací úřadů, otázkou je, zda
to bude stačit.
• Diskuze se vedla k Národnímu plánu obnovy. Pro naši
problematiku by bylo možné
vyčlenit množství prostředků
nad rámec nového programového období, problém je
nedostatečná připravenost veřejnosprávních projektů, SPD
ČR tak chce co největší podíl
peněz pro průmysl.
• Digitálně propojená správa –
iniciativa MV, jejíž součástí je
odstranit z legislativy místní
příslušnost. V této souvislosti
bude zjevně vzrůstat tlak na
konkurenci mezi úřady vyřizujícími místně
příslušné
agendy – vztah k rostoucí
výkonové části příspěvku na
výkon státní správy pro ÚSC.
Podrobný zápis z této Rady je
pro zájemce k dispozici zde:
https://www.mvcr.cz/soubor/1zasedani-rvis-zapis-rvis-05-032021.aspx
Home office v době
pandemie
Šárka Homfray představila
iniciativu, která by měla reagovat na situaci uplynulého roku
a zmapovat v kontextu zaměření skupiny zejména zkušenosti
s prací na home office a s její-

mi limity – jak co do charakteru
agendy, tak do HW a SW vybavení, zřizování vzdálených
přístupů, možností pracovat s příslušnými registry atd.
V diskuzi byl návrh aktivity
přijat kladně, zdůrazněna byla
potřeba využití příslušných zjištění při formulaci výstupů svazu
a reakci na zavádějící tvrzení
o úřednících za 100 % platu na
home office. Z toho důvodu byl
následně zpracován dotazník,
který již byl rozeslán do jednotlivých sekcí a základních organizací.
Prosíme ty, kteří ještě dotazník nevyplnili, aby tak učinili, zejména pokud práci z domova dostatečně vykonávat nemohli a nemohou. Veškeré údaje
a zjištění jsou velmi cenné pro
další práci i pro jednání svazu
v příslušných záležitostech navenek. Dotazník zabere maximálně 3 minuty a je k nalezení
na
následujícím
odkazu:
https://forms.gle/smJToUhuUM
s3psgZ8
Další jednání pracovní skupiny je plánováno na přelom
dubna a května. I v mezičase se
členové a členky pracovní
skupiny věnují sledování aktuálních důležitých témat.
Šárka Homfray

Inspekce práce pomůže krajským hygienickým stanicím při kontrolách dodržování
covidových opatření ve firmách
Z tiskové zprávy MPSV a SÚIP, 8. 4. 2021

Inspektoři z oblastních inspektorátů práce budou vypomáhat krajským hygienickým stanicím kontrolovat dodržování protiepidemických opatření ve firmách. V současné době jde o 59 inspektorů, ale jejich počet se ještě může navýšit. Zároveň i nadále trvá personální
výpomoc Státního úřadu inspekce práce krajským hygienickým stanicím pro potřeby trasování lidí, kteří přišli do kontaktu s nakaženými nemocí COVID-19. Celkově je v současné době tímto způsobem
zapojeno už více než 340 inspektorů práce.
ní opatření vlády ve firmách je
Kontroly zaměstnavatelů krajz hlediska boje proti koronaviru
skými hygienickými stanicemi, do
klíčové. Krajské hygienické stanice
kterých se zapojí i inspektoři oblastnejsou na takovouto situaci
ních inspektorátů práce, už odstardostatečně personálně vybavené,
tovaly v minulém týdnu a jsou zaproto je logické, že s touto činností
měřeny na ověření dodržování mipomáhají inspektoři práce. Naším
mořádných opatření Ministerstva
cílem ovšem v žádném případě
zdravotnictví při testování zaměstnení šikanovat či trestat zaměstnanců na přítomnost viru COVIDnavatele, ale především jim posky19. „Jde nám primárně o ochranu
tovat poradenství. Velmi dobře si
zdraví zaměstnanců. Dodržováuvědomujeme, že i oni jsou ve velmi obtížné situaci,“ vysvětluje hlavNOS 8/2021
ní důvod pomoci ministryně prá-

3

ce a sociálních věcí Jana Maláčová.
„Současná epidemická situaci
zůstává i nadále velmi vážná a jednou z cest, jak urychlit návrat k normálnímu režimu, je zabránit šíření
nákazy na pracovištích a zvýšit
účinnost trasování. Proto jsme se
rozhodli vypomoci hygienickým
stanicím s kontrolami dodržování
protiepidemických opatření u zaměstnavatelů a dočasným přeložením dalších inspektorů pro potřeby
trasování,“ říká generální inspektor
Státního úřadu inspekce práce
Rudolf Hahn.
V době vyhlášeného nouzového
stavu se Státní úřad inspekce práce
při vědomí složité situace řady zaměstnavatelů zaměřuje především
na poskytování poradenství, zřídil
bezplatné informační linky v sídle
každého oblastního inspektorátu,

které denně odpoví průměrně na
cca 1000 dotazů. Poradenství využívají jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé. Kontroly orgánů inspekce práce jsou v současné době
zahajovány pouze na základě závažných podnětů zaměstnanců, v případech jasných indicií svědčících
o závažném porušování pracovněprávních předpisů, případně v situacích, kdy dochází k ohrožení života a zdraví zaměstnanců na pracovištích. Už na začátku loňského
dubna celkem 215 zaměstnanců inspektorátů práce dočasně personálně posílilo stavy Úřadu práce ČR,
kterému vypomáhali s administrací
programu Antivirus za účelem zajištění rychlejšího vyplacení finančních kompenzací na mzdy zaměstnanců firmám postihnutých pandemií COVID-19.

Život v celní správě v době koronavirové a práce odborů

Stejně jako v celé společnosti, kdy
situace kolem nemoci Covid-19
zásadně ovlivnila život v České republice, ovlivnila tato skutečnost
i chod jednotlivých pracovišť celní správy. Bylo třeba rychle reagovat na aktuální stav a zavést celou řadu opatření. Prvotním úkolem
bylo zabezpečit co nejdříve ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky pro ty, kteří přicházeli do styku s veřejností, především se jednalo o pracovníky mobilního dohledu a celního řízení. První, tzv.
„jarní fázi“ covidu v roce 2020 se podařilo zvládnout i za pomoci roušek od našich žen bez větších problémů. V průběhu léta a v období
kolem Vánoc došlo k výraznému uvolnění přijatých opatření, což se
projevilo výrazným nárůstem počtu infikovaných jedinců. A s problémy s tím souvisejícími se potýká celá společnost i celní správa dodnes.
Samozřejmě se musel změnit
i styl práce předsednictva podnikového výboru odborových organizací Celní správy České republiky
(PV OO CS) a také jednotlivých
základních organizací. Členové
podnikového výboru místo obvyklého jednodenního zasedání v daném měsíci v Praze komunikovali
spolu o aktuálních záležitostech
elektronickou formou nebo online,
případně o jednotlivých problémech diskutovali a řešili je telefonicky. Formou videokonferencí se
řešil se zaměstnavatelem návrh
rozpočtu centrálního Fondu kulturních a sociálních potřeb na rok
2021 a později, po schválení návrhu jednotlivými základními organizacemi, i jeho vlastní schvalování. Členové předsednictva základních organizací pak s vedením jed-

ze sekcí

notlivých celních úřadů projednali
a schválili dle centrálního FKSP
zásady FKSP pro konkrétní celní
úřady.
Vláda ČR vyzvala všechny zaměstnavatele, u kterých to charakter práce a provozní podmínky
umožňují, aby se se svými zaměstnanci dohodli na práci z domova
(home office). I vedení celní správy aplikovalo na jednotlivých pracovištích toto doporučení vlády.
Tuto možnost nemohli využít
všichni pracovníci CS, zaměstnanci a příslušníci ve služebním poměru, bylo nezbytné zajistit personálně především ta pracoviště,
která přicházejí do styku s veřejností. Především se jednalo o pracovníky celního řízení a mobilního dohledu. Celkově lze hodnotit
přístup jednotlivých služebních

funkcionářů při zavádění home
office kladně a patří jim poděkování. Někteří služební funkcionáři měli obavu ze zajištění
chodu svých pracovišť, a proto zaváděli home office pomaleji.
Odborové organizace na tuto
skutečnost poukazovaly a došlo
k nápravě.
Druhá vlna nemoci Covid-19
zasáhla velmi citelně do našich
řad a jen s nesmírným úsilím se
dařilo v některých dnech zajistit
chod jednotlivých pracovišť. O to
větší důraz byl kladen na zabezpečení ochranných pomůcek, přikročilo se k testování pracovníků
na jednotlivých útvarech CS. Stálo by za zamyšlení, zda by příslušné orgány nenavrhly přednostní očkování proti nemoci Covid19 u těch pracovníků, kteří přicházejí do styku s veřejností, zejména
by se jednalo o pracovníky celního řízení a mobilního dohledu.
Především pracovníci mobilního
dohledu zajišťovali ve spolupráci
s policií ČR uzávěrku mezi okresy, zajišťují kontroly na hranicích
a provádějí kontroly na silnicích
a u daňových subjektů. Dle posledních informací není centrálně
zajištěno očkování pro pracovníky
CS. Dle zpráv od jednotlivých
členů předsednictva PV OO CS
probíhají jednání některých ředitelů CÚ s příslušnými hejtmany

nebo s krajskými koordinátory
očkování o této možnosti.
A jaké úkoly čekají předsednictvo PV OO CS a naše odborové organizace v nejbližších
dnech? Je třeba i nadále dohlížet
na dodržování ochranných opatření proti nemoci Covid-19, na zabezpečení dezinfekčních prostředků, ochranných pomůcek, na další
využívání home office (přínos je
i v úspoře finančních prostředků
za pořizování testů). Musíme
pružně reagovat i na změny zdravotní situace ve společnosti. Máme naplánované sportovní akce
a dovolené na rok 2021, zda ale
proběhnou v určených termínech
a za stanovených podmínek, záleží na situaci kolem nemoci Covid19. Samozřejmě také musíme řešit
obvyklé činnosti odborových organizací, připomínkování jednotlivých navrhovaných předpisů,
podněty od jednotlivých členů
odborových organizací a řešení
aktuálních problémů.
Na závěr přeji pevné zdraví
všem a ať se náš život vrátí do
normálu. Protože teprve pak se
zase budeme moci vídat se svými
blízkými, užívat si rekreací, sportovních aktivit a potkávat se i na
akcích pořádaných odborovou organizací.
Jaroslav Žbánek
člen předsednictva PV OO CS

základních služeb a např. podatelny musely být zajištěny pracovníky z jiných oddělení. Došlo také
k omezování úředních hodin,
když jednotliví ředitelé KÚ rozhodují o rozsahu úředních hodin podle situace v úřadu. Nelze překra-

čovat zákonnou 30denní lhůtu
pro vyřízení vkladů i záznamů,
vedlo by to k velkým problémům
a možným náhradám škody. Na
některých kontaktních pracovištích mají problém s křížovým ověřením protokolů elektronických

podání, které trvá někdy i 3-5 dní.
Problémy s podáváním listin na
nepříslušných KP budou vyřešeny, až bude spis kompletně elektronický a půjde bez problémů

Videokonference výboru sekce katastrálních úřadů

Výbor sekce katastrálních
úřadů se kvůli epidemii koronaviru sešel 25. března opět na
dálku prostřednictvím obrazovek počítačů.
Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Večeře informoval o dopadu
epidemie na fungování úřadů
a o redukci ne úplně nutných činností, například mapování. Celkově však rok 2020 dopadl dobře,
došlo jen k malému prodloužení
lhůt. V roce 2021 je větší počet
podání, mimo jiné z důvodu refinancování hypoték. Pracoviště
úřadů byla různě zasažena onemocněním Covid-19, karanténami
a ošetřováním dětí v důsledku
uzavřených školských zařízení.
Někde byly potíže se zajištěním
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přeposlat na místně příslušné KP,
na čemž se pracuje. Umožní to
lepší využití kapacit na jednotlivých pracovištích.
Systemizace na tento rok je
schválená, drobné úpravy se budou dělat postupně. Na rok 2022
se zatím neví, jaká bude systemizace.
Na většině úřadů lze bez problémů převést pět dnů dovolené do
dalšího roku, problémy nejsou
ani s plánem dovolených, musí
být jen zajištěny služby. Na některých úřadech ale jsou s dovolenými problémy, předseda ČÚZK
proto na ředitele KÚ bude apelovat, aby při určování dovolené
brali zřetel na zájmy zaměstnanců a soulad práce s rodinným životem a co největší ro-

zumnou domluvu se zaměstnanci.
Na KÚ poskytují všem zaměstnancům ochranné pomůcky. Pro
pracovníky na podatelnách a vyřizování informací jsou většinou
respirátory a pro ostatní zaměstnance respirátory, nanoroušky nebo roušky dle požadavků, potřeb
a možností. Respirátory, roušky
a ochranné pomůcky nelze nakupovat centrálně, musí si to řešit
v jednotlivých KÚ.
Testování zaměstnanců probíhá
všude 1x týdně po příchodu do
práce. Všechna pracoviště KÚ,
KP, ZÚ a ČÚZK byla vybavena
testy ze státních hmotných rezerv.
Někde se testují antigenními testy
prostřednictvím externí firmy.
Na některých pracovištích se
střídají pracovníci po dnech,
někde čerpají 1 den studijního volna za týden, někde je pro vybrané

zaměstnance možnost pracovat na
home office úplně nebo částečně
několik dní. Ředitelé KÚ jsou
někde k home office vstřícnější,
někde se ho obávají, nevidí ho rádi a nevěří zaměstnancům. Na poradě ředitelů bude personálním
ředitelem sdělena informace k home office. Bude snaha trochu
rozšířit možnost pracovat z domova, nutná je důvěra a individuální
přístup z obou stran.
Pro plný přístup do rezortní sítě
z domova musí být vždy počítač
úřadu z důvodu bezpečnostních
směrnic. KÚ nemají velké množství volných počítačů. Bylo by
možné povolit až 1300 plných
přístupů z domova. Složité je to se
zácvikem nových zaměstnanců,
což není úplně možné on-line.
Na KÚ jsou dost velké rozdíly
v poskytování stravného. Využí-

vají se klasické stravenky, stravenkové karty a někde přejdou
i na stravenkový paušál. Někde
nedoplácejí zaměstnanci na stravenky vůbec nic.
Předseda OSSOO Pavel Bednář
informoval o vyšším kolektivním
vyjednávání ve státní službě, když
stávající kolektivní dohoda vyššího stupně letos končí a odborový svaz chce uzavřít novou
KDVS, která zachová stávající
benefity, ještě s touto vládou. Dále informoval o jednáních s náměstkem ministra vnitra pro státní
službu Petrem Hůrkou, o anketě
o dodržování opatření v boji s koronavirem zaměstnavateli a anketě o přechodu úředníků stavebních
úřadů do státní služby.
Další jednání výboru sekce KÚ
proběhne 17. 6. 2021 na terase budovy ČÚZK v Praze, pokud to dovolí pandemická situace.
Petr Heger, -dě-

Lidé by mohli být v práci až 16 hodin v kuse, navrhuje průmyslník Juříček. Robota
a hazard se zdravím, namítají kritici

Během jedné směny mohou
dnes lidé pracovat nejvýše 12
hodin. Strávit v zaměstnání delší
dobu jim zakazuje zákoník
práce. To se ale může brzy
změnit a pracovníci by si mohli
„dvanáctku“ ještě o další čtyři
hodiny prodloužit. K šestnáctihodinové směně by zaměstnavatel nemohl pracovníky nutit
a mohl by ji použít jen v mimořádných situacích.
Za návrhem stojí poslanec
a podnikatel Pavel Juříček (za
ANO). „Důvodem jeho předložení je zkušenost z různých
krizí, především ze záplav, nebo
když vám vyhoří fabrika,“ říká.
„V takové chvíli potřebujete dostat do firmy část zaměstnanců,
abyste závod co nejrychleji znovu rozběhl,“ vysvětluje průmyslník. Novinka by se tak podle něj dotkla především profesí,
jako jsou údržbáři či elektrikáři.
Majitel výrobce automobilových dílů Brano Group svůj
návrh nedávno připojil k novele
zákona o zaměstnanosti. Ta má
v Česku v nejbližších měsících
zavést takzvaný kurzarbeit, tedy
trvalý systém, přes který by stát
přispíval podnikům v prob-
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lémech na mzdy jejich zaměstnanců.
Právě s jeho vyhlášením je Juříčkův návrh spojen. Kurzarbeit
bude moci spustit pouze vláda,
důvodem pro jeho start bude například výrazný propad ekonomiky, přírodní katastrofa nebo
epidemie. Pokud Juříčkův návrh
projde, prodlužovala by se v takových případech automaticky
maximální délka směny z 12 na
16 hodin.
Možnost pracovat až 16 hodin
v kuse by se tedy netýkala jen
případů, kdy továrnu poškodí
rozvodněná řeka nebo požár.
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Podniky by na delší pracovní
dobu mohly přejít také například
ve chvíli, kdy jim hrozí zpoždění
dodávek kvůli výpadku většího
množství pracovníků. „Nám třeba v jednu chvíli chybělo deset
procent zaměstnanců,“ uvádí
Juříček. Pokud by se jejich výpadek nepovedlo nahradit, hrozí
podle poslance a šéfa Brano
Group firmě vysoké penále za
zpoždění dodávek.
Právě to byl podle odborníka
na trh práce Tomáše Ervína
Dombrovského pravděpodobně
hlavní impulz k podání návrhu.
„Firmy se od podzimu potýkají

s výpadky kapacit kvůli karanténě a nemocnosti obecně. Především ty výrobní od té doby poměrně silně nabírají nové zaměstnance,“ říká hlavní analytik
společnosti LMC, která v Česku
provozuje pracovní portály
Jobs.cz a Práce.cz. Šestnáctihodinová pracovní směna by se
ale podle něj měla používat jen
výjimečně a pouze v kriticky důležitých oborech, jako je třeba
zdravotnictví. „Ve výrobě nedává
šestnáctihodinová směna smysl,
to už není fyzicky únosné. Byl
by to hazard se zdravím zaměstnanců,“ dodává Dombrovský.

proč

Zasedání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro veřejné služby
a veřejnou správu se opět zabývalo novým návrhem stavebního zákona
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samostatné působnosti zastupitelstva obce nebo kraje.
Ředitel odboru strategického
rozvoje a koordinace veřejné
správy MV David Sláma opět
zopakoval dlouhodobý postoj MV
k problematice stavebního práva,
který je takový, že nesouhlasí s nesystémovým rušením spojeného
modelu výkonu veřejné správy,
který byl schválen PS v roce 1999.
MV od počátku návrhu nového
stavebního zákona uplatňovalo
zásadní připomínky, a to zejména
nezajištěnost a nákladnost logistického řešení, neboť se jedná o přesun 8–10 tis. úředníků do státní
správy. V rámci diskuse se všichni
shodli, že změna stavebního zákona je potřebná, avšak vyjádřili

souhlas s postojem MV, pouze
zástupce Svazu průmyslu a dopravy vyjádřil podporu původního
návrhu MMR i Hospodářského
výboru na přechod celého systému stavebních úřadů pod státní
správu. Na dotaz zástupce Odborového svazu státních orgánů a organizací, zda MMR má zmapováno kolik úředníků má zájem
přejít pod nový stavební úřad a jak
přechod úředníků bude probíhat,
řediteka Hadžić uvedla, že postoj
je popsán v RIA a je nastavena
dostatečně dlouhá legisvakanční
lhůta pro plynulý přechod a dále
doplnila, že návrh počítá s redukcí
počtu stavebních úřadů a tedy
i s nižším počtem zaměstnanců.
Na jednání pracovního týmu
byla podána informace, že dle
průzkumu Odborového svazu stát-

§ ODPOVÍDÁME §

Náhrady při přejíždění mezi více pracovišti?

Mám nabídku na zaměstnání v příspěvkové organizaci s tím, že
práci budu vykonávat na třech místech vzájemně cca do pěti
kilometrů vzdálených a na přesuny nelze používat hromadnou
dopravu, musela bych jezdit svým autem. Budu mít nárok na nějakou kompenzaci od zaměstnavatele? Vím, že stávající zaměstnanci, kteří se takto přesouvají, žádné kompenzace nemají, prý je
to zohledněno v odměnách.

První otázkou je, jak bude
v pracovní smlouvě sjednáno
místo výkonu práce. Pokud bude
sjednáno tak, že zahrne všechna
tato tři místa, ať už jmenovitě,
nebo např. tím, že jako místo
výkonu práce bude sjednán celý
kraj nebo dokonce celá Česká
republika, pak je situace s kompenzacemi složitější, než když
bude i z pracovní smlouvy patrné, že z jednoho místa výkonu
práce vyjíždíte na pracovní cesty. V případě pracovní cesty by
vám totiž náležely příslušné cestovní náhrady. I v případě, že
místo výkonu práce bude sjednáno šířeji než jedna konkrétní
obec, je nezbytné mít na paměti,
že zákoník práce pro účely cestovních náhrad operuje v § 34a
pojmem pravidelné pracoviště,
a to už jedna konkrétní obec
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musí být. Byla by to ta, ve které
nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce.
Pak vám budou náležet cestovní
náhrady i při cestě mimo toto
pravidelné pracoviště. Neposkytnutí příslušných náhrad zaměstnanci je považováno za
přestupek na úseku náhrad dle
ustanovení § 14 zákona o inspekci práce.
Šárka Homfray
svazová právnička

ních orgánů a organizací je ochotno přejít do státní správy pouze 40
% stávajících úředníků. Dále z průzkumu Sdružení tajemníků měst
a obcí vyplynulo, že cca 90 ÚSC
není ochotno ponechat státní stavební úřady ve svých prostorech.
Hadžić k tomu uvedla, že nelze
předjímat, jak se budou návrhy
dále vyvíjet v průběhu schvalování v Poslanecké sněmovně, a doplnila, co se týče spojeného modelu, že jde o politickou otázku.
Dalším bodem programu Pracovního týmu pro veřejné služby
a veřejnou správu Rady hospodářské a sociální dohody byl Národní plán obnovy, se kterým ve
stručnosti seznámila náměstkyně
hospodářské politiky a podnikání
MPO Silvana Jirotková. Informovala o aktuálním stavu Národního
plánu obnovy a jeho harmonogramu. Termín pro předložení EK je
30. 4. 2021. Bližší informace jsou
dostupné na:
https://www.planobnovycr.cz
K informacím o zákonu č.
12/2020 Sb., o právu na digitální
služby a dalším novinkám z oblasti eGovernmentu hovořil ředitel
odboru eGovernmentu MV Roman Vrba. Sdělil, že nejzásadnější
věcí, kterou zákon o právu na digitální služby přinesl, je katalog
služeb, který je v současnosti naplněn z 54 %, což představuje cca
8800 úkonů. Termín pro projednání katalogu služeb a plánu digitalizace vládou se posunul na 15.
9. 2021. Dále uvedl, že souběžně
MV připravuje také příručku pro
ostatní rezorty, jak připravit plán
digitalizace tak, aby byly využívány i další kanály – portálová
řešení, Czech Point apod., nejen
datové schránky (DS). Vrba dále
uvedl, že v souvislosti se zákonem
o právu na digitální služby

Poslanecká sněmovna schválila
tzv. DEPO – soubor změnových
zákonů, které vytvářejí právní
podmínky pro implementaci zákona o právu na digitální službu.
Tyto změny, pokud budou schváleny i Senátem PČR, zavedou
další novinky, které se v působnosti MV týkají zejména elektronické identity a DS. Dále Vrba
uvedl, že od 1. 1. 2022 bude každé
osobě, která použila elektronickou
identitu NIA, automaticky zřízena
DS fyzické osoby, a pokud má
živnostenské oprávnění, tak zároveň i DS podnikající osoby. Tyto
DS bude možno do 15 dnů zablokovat. Doplnil, že od téhož data budou DS umožňovat i soukromoprávní komunikaci, tzv. poštovní datové zprávy. Od 1. 1. 2022
dojde k ex offo zřízení DS nepodnikajícím právnickým osobám
(spolky, SVJ apod.) a od 1. 1.
2023 fyzickým podnikajícím osobám. Dále hovořil o rozšiřujících
se službách na Portálu občana,
které lze využít s použitím elektronické identity. Jedná se např.
o celní služby, od dubna se bude
testovat elektronické podání žádosti o řidičský průkaz, probíhají
jednání s exekutorskou komorou,
byl zřízen portál Moje daně.
Jako poslední bod programu
David Sláma přestavil webovou
aplikaci Atlas veřejné správy.
Uvedl, že tento mapový portál je
platformou, kde občané na jednom
místě naleznou přehledně a uceleně informace týkající se fungování veřejné správy. Doplnil, že
portál je rozdělen do 4 tématických okruhů. Mapový portál Atlas
veřejné správy je dostupný z odkazu: https://portal-vnitro.hub.arcgis.com/.
Alena Gaňová
2. místopředsedkyně OSSOO
předsedkyně Sekce VS OSSOO

ZAMÑSTNÁVÁNÍ LIDÍ S POSTIŽENÍM
VE VEôEJNÉM SEKTORU
SHRNUTÍ VÝZKUMÜ VE¬EJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

pohled zamÒstnavatelÿ

TémÒõ polovina budov je nepõístupná

VážnÒjší pracovní omezení a slabší pracovní
výkon jsou velkou põekážkou

Põístup zamÒstnavatelÿ k zamÒstnávání lidí
s postižením se výraznÒ liší

Odvod do státního rozpoÆtu není pro veõejný
sektor motivující
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Pokračování ze strany 7

pohled lidí s postižením

Põi hledání práce se spoléhají na vlastní úsilí
a kontakty

Inzerce by mÒla zahrnovat bližší specifikaci pracovního
prostõedí a požadované Æinnosti

PrÿbÒh výbÒrových õízení je pro õadu lidí s postižením
problematický

Poskytování põimÒõených opatõení není jednotné

Veõejný sektor je atraktivním zamÒstnavatelem
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Generální tajemnice PSI pronesla řeč na druhém setkání zdravotní
pracovní skupiny G20
31. březen 2021
Ve dnech 25. a 26. března zastupovala globální odborové hnutí na
druhém zasedání zdravotní pracovní
skupiny G20 generální tajemnice PSI
Rosa Pavanelliová. Ve svém projevu
zdůraznila dopady nedostatečného financování a privatizace zdravotních
systémů během pandemie Covid-19
a zároveň uvedla opatření potřebná
pro lépe udržitelný a spravedlivější svět. Pandemie odhalila selhání úsporných politik, propojení mezi zdravím, zdravým prostředím, ekonomickou
a sociální krizí a křehkostí globalizovaného světa. Nedostatečné finanční
zdroje a privatizace zdravotních systémů jsou zodpovědné za nedostatečný
personál a nepřipravenost, která přinesla tisíce zbytečných úmrtí. Budování
odolnosti vyžaduje investice pro boj se strukturálními problémy, jako jsou:
- Financování univerzálních veřejných zdravotních systémů;
- Vyřešení nedostatečného počtu personálu ve všech zemích;
- Posilování role základních pečovatelských služeb;
- Integrace služeb sociální péče do dobře financovaných zdravotních a pečovatelských systémů;
- Zajištění slušných mezd a pracovních podmínek, bezpečí a ochrany
zdraví, právo na sociální dialog a kolektivní vyjednávání pro pracovníky
ve zdravotních a sociálních službách;
- Okamžitě zvýšit příjmy zavedením minimálně 25% daně pro korporace
a bohaté;
- Podpora dočasných výluk patentů v obchodních dohodách pro vakcíny
a léky na Covid-19.
EPSU vyjadřuje solidaritu s odbory v Řecku
7. duben 2021
Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) vyjádřila
svou solidaritu s kolegy v Řecku, kde tamní odbory ve zdravotních službách
POEDHN plánují na 22. dubna stávku. Odbory požadují, aby byla nemoc
Covid-19 uznána jako nemoc z povolání. Zástupci oborů dále požadují
vyšší mzdy pro pracovníky ve zdravotních a sociálních službách a rovněž
vyzývají k doplnění nedostatečného
personálu a finančních zdrojů ve veřejném zdravotním systému. Spolu
s řeckými odbory říkáme NE ziskům z pandemie a požadujeme, aby se
vakcíny staly dostupné zdarma pro všechny.
Systémy blahobytu neuspěly v boji s Covid-19 ve všech zemích EU
8. duben 2021
Každý členský stát EU byl koronavirem nucen k mimořádným
opatřením a změnám systému sociální ochrany. Tato zjištění odhalil Evropský odborový institut (ETUI), který zdůraznil potřebu permanentních zlepšení v těchto systémech. 24 zemí z 27 členských států EU zvýšilo částky,
dobu trvání nebo prodloužilo nárok na dávky v nezaměstnanosti nebo jiné
dávky podpory. Studie ETUI dále ukázala, že 20 zemí EU změnilo podmínky pro nemocenskou a rodičovské dávky především v podobě snížení
doby čekání ta tuto podporu. Podle závěrů této studie odhalila tato náhlá
zdravotní krize akutní nedostatky v systémech sociální ochrany.
Konfederační tajemnice ETUC Liina Carrová k tomu řekla: „Evropské systémy blahobytu během poslední dekády zaostaly za tempem změn v ekonomice a krize Covid-19 ošklivě odhalila mezery, které zde vznikly. Bohužel
jsou to právě ti nejchudší a nejvíce znevýhodnění lidé, kteří do těchto mezer sociální záchranné sítě propadají, když se jedná především o ženy,

etnické minority a mladé lidi. Mimořádná záchranná opatření ukázala, že
změna je možná. Vlády běhen pandemie zlepšily sociální ochranu a mohou
nyní tyto změny učinit trvalými a prodloužit jejich platnost i na nestandardní pracovníky a samostatně výdělečně činné osoby.“
Francie: 75. výročí vložení výroby elektřiny a plynárenství do rukou
státu
8. duben 2021
Francouzské odbory slaví 75. výročí znárodnění výroby elektřiny a plynárenských služeb. Logika tohoto kroku byla jasná, když se jedná o strategické služby. Energie je klíčová potřeba k bezpečnému a důstojnému životu
a k provozu produktivní ekonomiky. Národní energetický systém potřebuje
výrazné investice do infrastruktury a průběžné údržby, a proto musí být
provozován státem a být regulován. Rovněž potřebuje být dodáván přes veřejný systém, který zaručí kontrolu nad výrobou, přenosem a distribucí při
rovné a dostupné ceně pro uživatele. Ani ve
Francii se ale tento sektor nevyhnul problémům, když pod tlakem směrnic EU se v roce
2015 musela plynárenská část GDF spojit
s nadnárodní společností Suez a pak přejít do
soukromých rukou pod novým názvem Engie.
Elektrická část EDF byla privatizována
částečně a většinovým vlastníkem zůstal stát.
Po 75 letech ale nyní EDF stojí před další
výzvou, když Macronova vláda spolu s Evropskou komisí tlačí na privatizaci
i dalších mimořádně ziskových součástí tohoto giganta. Jedná se o národní
rozvodnou síť a část zaměřenou na obnovitelné zdroje. Francouzským
daňovým poplatníkům by tak zbyly pouze samotné elektrárny, které vyžadují masivní investice a údržbu. Pokud by k tomu došlo, bylo by to jednoznačnou výhrou soukromého sektoru v čele s nadnárodními firmami, zatímco uživatelé těchto služeb by mnoho ztratili. Jakým směrem by se situace poté
mohla ubírat, se můžeme podívat do Velké Británie, kde došlo k privatizaci
těchto služeb před 30 lety. Výsledkem jsou špatné služby a vysoké ceny, které
generují zisk pro privátní kartel provozovatelů.
Peníze z kanadských penzijních fondů jsou využívány k financování
Bolsonarově privatizace vodohospodářství v Brazílii
13. duben 2021
Přes 266 milionů dolarů z kanadského veřejného penzijního fondu by
mohlo být v Brazílii využito k odebrání služeb zpracování vody a kanalizací z veřejných rukou. Tento kanadský fond by mohl koupit 45% podíl ve
vodovodní společnosti Iqua Saneamento za 266 milionů dolarů. Iqua
Saneamento chce využít tento kapitál k privatizaci a vydražení veřejných
vodohospodářských služeb ve státu Rio de Janeiro. Brazilská odborová federace NFU, která je součástí sítě PSI, se zapojila do boje proti tomuto
plánu, když napříč celou Brazílií bojuje za udržení vodohospodářských
služeb v rukou státu. Zkušenosti všech poboček PSI napříč všemi regiony
po celém světě jsou stejné. Privatizace jenom zhoršuje již tak nerovný přístup k základním službám, vede ke zhoršování kvality služeb a infrastruktury, zavádění nových a zvyšování stávajících poplatků a přímo vede k zvýšenému porušování základních práv pracovníků. Místní odbory již reportovaly, že v důsledku privatizace těchto služeb v oblasti Rio de Janeiro by
o práci okamžitě přišlo 4000 z 5000 pracovníků. Celý tento politováníhodný proces je důsledkem vlády prezidenta Bolsonara, která přišla s programem znovu vyjednání dluhových podmínek pro státní podniky. Společnost CEDAE, která má na starosti vodohospodářské služby ve státu Rio
de Janeiro, si ale delší dobu drží vysokou ziskovost, a tak by do tohoto programu být zahrnuta neměla. Je zřejmé, že tato privatizace by podpořila
agendu vlády současného brazilského prezidenta a dále by upevnila jeho
pozici.
Pavol Mokoš
NOS - Noviny Odborového svazu státních orgánů a organizací
Vychází v PDF 20x za rok. V Praze vydává
Odborový svaz státních orgánů a organizací,
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha,
e-mail: statorg@cmkos.cz;
http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.
Šéfredaktorka: Květa Dědovská.
 236 181 173, e-mail:dedovska@volny.cz.

