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Materiál pro jednání P ČOS 

Řízení Změn 

Předkládá: Tomáš Kučera, člen P ČOS 

Řízení změn je část managementu, která se zabývá cílenými a efektivními přeměnami organizace 

a jejích činností v závislosti na působení významných vnitřních a vnějších sil. Řízení změn je proces 

odstraňování bariér a překonávání odporu vůči změnám, které mají za cíl zlepšení výkonnosti 

a konkurenční schopnosti. Tolik definice na úvod, abych objasnil, o čem bude řeč. 

Ačkoli je změna v našem vesmíru jedinou jistotou, člověk změny rád nemá a brání se jim, byť jsou 

v jeho prospěch. 

Postup P ČOS 
Když se podívám na kroky, které jsme jako P ČOS za poslední rok podnikli, a co z nich vzešlo, musím se 

sám sebe ptát, co to děláme. Prvním z velkých kroků byly stanovy ČOS, ze kterých vzešel soudní spor. 

Následující měsíce byly poměrně klidné. Avšak vývoj posledních týdnů vnímám jako alarmující. Vše 

odstartoval návrh logotypu. Po poradě tajemníků žup vyrazily do světa další úpravy stanov a před 

několika dny organizační řád ČOS, který se stal příslovečnou poslední kapkou. 

Vezměme to popořadě. Stanovy provázela informační kampaň k novému občanskému zákoníku. Těch 

několik problémů, které se změně stanov připisují, jen čekalo na vhodnou příležitost. Nicméně, i tak 

se lze domnívat, že NOZ zastínil úpravy stanov a že informační kampaň ke stanovám mohla být 

obsáhlejší. Návrh logotypu nelze popsat jinak než jako vypuštění neřízené balistické střely. Ve velmi 

podobném duchu byly do hnutí poslány nové úpravy stanov a nakonec někdo, ať již úmyslně či 

nevědomě, vynesl rozpracovaný organizační řád. 

Domníváte se, že postupujeme správně? Nejde mi tolik o změny, které jsou činěny. O těch můžeme 

věcně diskutovat. Jde mi o způsob, jakým jsou realizovány. Neměli bychom začít o řízení organizace 

uvažovat jako o činnosti odborné? 

Návrh 
Implementovat do činnosti P ČOS řízení změn, vytvořit komunikační strategii pro vnitřní komunikaci 

a v souladu s cíli P ČOS aktivně informovat hnutí o plánovaných krocích a jejich přínosech. 


