Zápis
z jednání VII. sjezdu Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska,
které se konalo dne 9.12.2017 v Obecním domě - Nymburk
_______________________________________________________
Jednání VII. sjezdu Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska bylo
zahájeno v 9,35 hod. „Písní práce.
Účast :

64 pozvaných delegátů
z toho delegátů : s hlasem rozhodujícím
přítomno : 51
omluveno:
8
neomluveno: 0
delegátů: s hlasem poradním : 5
hostů: 7
zahraniční delegáti: 11
Prezenční listiny přítomných jsou přílohou tohoto zápisu.
Průběh celého jednání VII. jezdu OS ČMS byl zaznamenán na CD, které je
přílohou tohoto zápisu.
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení – procedurální otázky
Zpráva o činnosti OS ČMS od VI. sjezdu OS ČMS
Zpráva o hospodaření Ústředního zastupitelstva OS ČMS
Zpráva Ústřední revizní komise OS ČMS
Diskuse
Projednání a schválení Statutu OS ČMS
Volba nových orgánů Centrály OS ČMS
Diskuse
Vyhlášení výsledků voleb
Ustavující zasedání zvolených orgánů
Vyhlášení výsledků ustavujících zasedání
Usnesení VII. Sjezdu OS ČMS
Závěr

Jednání VII. sjezdu Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska zahájil
v 9,35 hod. předseda OS ČMS JUDr. Stanislav Grospič, přivítal účastníky
sjezdu, zejména pak přivítal:
–vzácné a milé hosty – zahraniční delegace:
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– George Mavrikos – generální tajemník SOF
–Michael Broz – DMAG, Levý blok, Rakousko, předseda Levého bloku
pro Vídeň
–Nikolas Theodorakis – vedoucí mezinárodního odd. odborů PAME
–Ebrahem Abaido a Mohammad Takleh – generální tajemník a tajemník
pro mezinárodní styky – syrská všeobecná odborová federace GFTU
–Željko Vesclinovič – Sloga Serbia Press - delegace srbských odborů
–Predrag Adamov – Sloga Serbia GS
–Ing,. Kim Shon Se – rada + tajemník, zástupce Korejské lidově demokratické
republiky
Dále přivítal ty, kteří vedli odborové sdružení v minulých letech a to:
Ing. Jaroslava Štrajta, Petra Šimůnka a Ing. Karla Vymětala. Vzpomněl i na
zemřelého Karla Heneše.
–Milana Tarabu, místopředsedu Rady seniorů ČR a předsedu Sdružení na
ochranu nájemníků
–Dr. Zdeňka Pernese, předsedu Rady seniorů ČR
–Květu Šlahúnkovou – předsedkyni Levicového klubu žen
Omluvil:
– delegáty Pakistánské federace, kterým nebylo uděleno vízum,
–Jiřího Vábra, za KSČ, který se z důvodu nemoci nemohl zúčastnit
Přivítal též předsedu OV KSČM Nymburk Miroslava Červinku a poděkoval mu
za přípravu a možnost konání VII. sjezdu OS ČMS.
Předseda OS ČMS JUDr. Stanislav Grospič tlumočil pozdrav ÚV KSČ,
v tomto znění:
„ÚV KSČ zasílá VII. sjezdu OS ČMS soudružský pozdrav a přeje vám
všem účastníkům zdárný průběh vašeho sjezdu a mnoho úspěchů ve vaší
odpovědné a náročné práci v této nelehké době, ve které se všichni nacházíme,
zvláště poctiví pracující co tvoří opravdové hodnoty. Proto spojme naše síly
v boji proti vykořisťovatelům za šťastný a důstojný život, za život bez válek
nejen u nás, ale v celém světě“.
Předseda OS ČMS JUDr. Stanislav Grospič přednesl
Návrh na předsedajícího dnešního jednání VII. sjezdu:
Řízením VII. sjezdu byl pověřen Antonín Kraus, který se ujal slova a
přivítal všechny přítomné.
1. Procedurální otázky
Předsedající Antonín Kraus přednesl:
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a) Návrh na volbu pracovního předsednictva
Po projednání v OS ČMS byli do pracovního předsednictva VII. sjezdu
navrženi:
JUDr. Stanislav Grospič – předseda ÚZ OS ČMS
František Křížek – výkonný tajemník ÚZ OS ČMS
Antonín Kraus – člen ÚZ OS ČMS
George Mavrikos –generální tajemník SOF
Sedláček Vladimír – člen ÚZ OS ČMS
Petr Šimůnek – I. místopředseda ÚV KSČM
K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Předsedající nechal o předloženém návrhu hlasovat. Při hlasování bylo:
Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně schválen.
Předsedající požádal zvolené členy pracovního předsednictva, aby zaujali
svá místa v předsednictvu.
b) Návrh programu jednání
Předsedající Antonín Kraus vznesl dotaz, zda má někdo připomínku
k předloženému návrhu.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné připomínky ani doplnění návrhu
programu, nechal předsedající o předloženém návrhu hlasovat. Při hlasování
bylo:
Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh programu jednání byl jednomyslně
schválen.
VII. sjezd bude jednat podle schváleného
programu.
c) Návrh Jednacího řádu
Předsedající Antonín Kraus vznesl dotaz, zda má někdo připomínku
k návrhu Jednacího řádu, který přítomní obdrželi v písemných pokladech.
K předloženému návrhu Jednacího řádu nebyly vzneseny žádné
připomínky, ani doplňující návrhy.
Předsedající nechal o předloženém návrhu hlasovat. Při hlasování bylo:
Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně schválen.
d) Návrh Volebního řádu
Předsedající Antonín Kraus vznesl dotaz, zda má někdo připomínku
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k návrhu Volebního řádu, který přítomní obdrželi v písemných pokladech.
K předloženému návrhu Volebního řádu nebyly vzneseny žádné
připomínky, ani doplňující návrhy.
Předsedající nechal o předloženém návrhu hlasovat. Při hlasování bylo:
Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně schválen.
e) Návrh mandátové komise ve složení:
Předseda: Křížek František
Členové:
Meriáčová Zdenka
Štěpánková Jana
K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky ani doplňující návrhy.
Předsedající Antonín Kraus nechal o předloženém návrhu hlasovat.
Při hlasování bylo:
Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně schválen.
Mandátová komise, tak jak byla zvolena, zahájila svoji činnost ve 12,30 hod.
v místnosti v předsálí.
f) Návrh volební komise ve složení:
Předseda: Mareš Petr
Členové:
Saleta Václav
Vlková Jana
K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky ani doplňující návrhy.
Předsedající Antonín Kraus nechal o předloženém návrhu hlasovat.
Při hlasování bylo:
Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně schválen.
Takto zvolená volební komise, zahájila svoji činnost ve 12,30 hod. v místnosti
v předsálí, po schválení Statutu OS ČMS.
g) Návrh na složení návrhové komise
Předseda: Dr. Pernes Zdeněk
Členové:
Vrožina Emanuel
Marešová Ladislava
K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky ani doplňující návrhy.
Předsedající Antonín Kraus nechal o předloženém návrhu hlasovat.
Při hlasování bylo:
Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně schválen.
4

Návrhová komise, tak jak byla zvolena, zahájila svoji činnost ve 12,00 hod.
v místnosti v předsálí. Předsedající Antonín Kraus upozornil, že případné
připomínky k předloženým projednávaným materiálům, včetně návrhu usnesení,
je třeba předložit návrhové komisi písemně.
h) Návrh na zvolení zapisovatele jednání VII. sjezdu
Pracovní předsednictvo doporučilo, aby zápis z jednání VII. sjezdu
provedla Danuše Linhartová.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky ani doplňující návrhy.
Předsedající nechal o předloženém návrhu hlasovat. Při hlasování bylo:
Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně schválen.
ch) Návrh na zvolení ověřovatelů zápisu
Pracovní předsednictvo doporučilo, jako ověřovatele zápisu z jednání
VII. sjezdu Dr. Zdeňka Pernese a Františka Křížka.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky ani doplňující návrhy.
Předsedající nechal o předloženém návrhu hlasovat. Při hlasování bylo:
Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně schválen.
Předsedající Antonín Kraus konstatoval, že byly projednány organizační
otázky a je možno přejít k dalšímu bodu jednání, požádal předsedu
JUDr. Stanislava Grospiče, aby se ujal slova.
2. Zpráva o činnosti OS ČMS od VI. sjezdu
Ústně
Předseda OS ČMS JUDr. Stanislav Grospič, přednesl „Zprávu o činnosti
OS ČMS od VI. sjezdu“. Obsah zprávy je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Ve svém vystoupení hovořil o politické situaci a ekonomickém růstu ve
světě, o migraci, o politice USA a Evropské unie, o hrozbách vůči Korejské
republice, Kuby a Venezuely, o vyjádření míry solidarity s válkou postiženými
zeměmi, o zhoršených podmínkách dělnické třídy a pracujících, o jejich životní
úrovni. O chudobě v ČR, která zasáhla více než milion lidí. O stagnaci mezd a
platů, které nepokrývají životní nálady, o zaostávání starobních důchodů, o
délce pracovní doby a uzavírání smluv o pracovní činnosti, o rozporu mezi
skutečnou pracovní dobou a odevzdanou prací, o novelách zákoníku práce
v posledních letech. O hrubé mzdě a DPH. Dále o problémech v sociální oblasti
a veřejném zdravotnictví. O tom jak vypadá odvětvová struktura zaměstnanosti
v odvětvích národního hospodářství, ve stavebnictví, dopravě, obchodě, veřejné
správě, obraně i vzdělání, zdravotní i sociální péči. Hovořil také o postavení
odborů, o odborové organizovanosti, která v současné době klesá.
Uvedl, že patříme mezi odborové centrály, které z části nebyly poklesem
členské základny zasaženy, že se podařilo určitou míru členů přivést do
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odborového sdružení. Hovořil také o činnosti vlády pánů Nečase a Sobotky,
která by si dokázala představit život bez zákoníku práce. Uvedl, že po
výsledcích letošních parlamentních voleb stojí za naše myšlenky stále bojovat,
že stojí před námi nemalé úkoly. O významných událostech v minulém období,
o 70. výročí založení SOF, je to organizace, která poskytuje světovou pomoc.
Uvedl, že se změnil i vztah Slovenské republiky, v průběhu měsíce ledna by
měla proběhnout i setkání odborů.
Závěrem ve svém vystoupení všem poděkoval, zejména generálnímu
tajemníkovi Mavrikosovi. M. Pečovi, za zastupování našich odborů v zahraničí.
Konstatoval, že budeme i nadále součástí SOF, že chceme dále působit mezi
pracujícími, budeme aktivně za nimi stát, třeba i formou stávky. Je nutné
základní organizace udržet a pomáhat jim. Poděkoval i přítomným za spolupráci
s „Haló novinami“ a redakcí „Občasníku“, že se tato spolupráce dokáže udržet.
Ukázal i na úkol z usnesení dnešního jednání, že se podaří zprovoznit
internetové stránky OS ČMS a to do konce března 2018.
Uvedl, že základním úkolem je solidarita pracujících, doplněná o boj za akční
činnost odborového hnutí.
Vzato na vědomí. Hlasování je součástí usnesení.
Předsedající Antonín Kraus poděkoval JUDr. Grospičovi za jeho
vystoupení.
Požádal výkonného tajemníka Františka Křížka, aby uvedl „Zprávu o
hospodaření ÚZ“.
3. Zpráva o hospodaření Ústředního zastupitelstva OS ČMS
-byla rozdána písemně
Výkonný tajemník František Křížek doplnil předloženou zprávu o
hospodaření OS ČMS od VI. do VII. sjezdu o některé další zkušenosti.
Konstatoval, že období mezi oběma sjezdy lze hodnotit jako etapu náročnou
vyznačující se vysokou úsporností a omezováním ekonomických možností.
Hovořil o výši členských příspěvků o jejich placení a odvodu od základních
organizací. OS ČMS je převážně závislé na podílu odvodu z členských
příspěvků základních a místních organizací, příp. na mimořádných příspěvcích.
Uvedl, že pokud chceme, aby centrála OS ČMS dobře fungovala, je třeba hledat
jiné zdroje, než jsou jen členské příspěvky.
Vlastní hospodaření OS ČMS bylo usměrňováno jeho rozpočtem a rozpočtem
účelové dotace státu na odborovou kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.
Finanční prostředky – dotace bezpečnosti práce – na činnost BOZP přicházejí od
ministerstva práce a sociálních věcí velmi pozdě.
Poděkoval za dosavadní spolupráci, požádal o zamyšlení nad lepší
příspěvkovou morálkou v roce 2018.
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Je třeba budovat nové organizace, přijímat nové členy a pracovat s členskou
základnou – něco jí nabídnout.
Vzato na vědomí. Hlasování je součástí usnesení.
Předsedající Antonín Kraus poděkoval Františku Křížkovi za jeho
vystoupení.
Požádal předsedu Ústřední revizní komise Ing. Jana Stupku, aby přednesl
zprávu revizní komise.
4. Zpráva Ústřední revizní komise OS ČMS
Ústně
Předseda ÚRK OS ČMS Ing. Jan Stupka přečetl zprávu za období od VI.
do VII. sjezdu. Obsah zprávy je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Uvedl, že komise se scházela ve složení zvoleném na VI. sjezdu, nejméně
2x ročně. V souladu se Statutem prováděla kontrolu hospodaření OS ČMS a
nakládání s účelovou dotací na kontrolu BOZP porovnáním jednotlivých
účetních dokladů s účetní evidencí v pokladních knihách. Případné drobné
nesrovnalosti byly odstraněny ve spolupráci s Ing. Folprechtem při kontrolách.
Finanční zdroje na činnost OS ČMS jsou dva. Je to dotace na kontrolu
BOZP ze státního rozpočtu a členské příspěvky. Trvalou nevýhodou je zpoždění
dotace při nutnosti průběžně hradit mzdové náklady a nájemné.
Příjem z řádných členských příspěvků se pohyboval cca 150 tis. Kč ročně,
letos je zatím nižší a je otázkou, zda do konce roku dojde k doplacení na výše
zmíněnou úroveň. Mezi individuální členy stojí za zaznamenání pravidelní
příspěvek na činnost od manželů Vlčkových z Řep. Další položkou jsou
mimořádné příspěvky, zejména ze strany poslanců PS a KSČM. Příspěvková
morálka jednotlivých ZO OS ČMS je velmi rozdílná. Trvalou nutností je
získávání nových členů, zejména produktivního věku, příp. vznik nových ZO
v rámci výrobních podniků. Největším hospodářským pozitivem uplynulého
období je uvedení rekreačního zařízení Vlkov do provozu po předchozí
rekonstrukci.
Závěrem poděkoval členům ÚRK za jejich zodpovědnou práci a také ZO,
které si svědomitě plní své finanční závazky vůči Centrále OS ČMS.
Vzato na vědomí. Hlasování je součástí usnesení.
Předsedající Antonín Kraus poděkoval Ing. Stupkovi za jeho vystoupení.
Bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání.
5. Diskuse – 1. část
Přesný obsah všech vystoupení je zaznamenán na CD, které je přílohou
tohoto zápisu.
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V diskusi vystoupili:
Generální tajemník SOF George M a v r i k o s
Vystoupení generální tajemníka tlumočil Vladimír Sedláček, doslovné
vystoupení je zachyceno na CD, které je součástí tohoto zápisu.
Generální tajemník SOF Mavrikos pozdravil účastníky sjezdu a jejich
prostřednictvím i naše pracující. Hovořil o důležitosti a potřebě odborů, uvedl,
že se nacházíme v kritické, rozhodující situaci na všech úrovních.
Jsme v období kapitalistické krize, ohrožuje nás privatizace i další negativa. Je
třeba proti kapitalismu bojovat, zejména proti vykořisťování člověka, člověkem.
Uvedl, že též jsme vystaveni imperialistickým útokům v Sýrii, Venezuele
a teď v posledních dnech zesílila agrese proti bratrské Palestině. V Evropě a
nejen v ní roste vlna xenofobie, nenávisti, fašismu, agresivitě imperialismu.
Naším úkolem je proti těmto jevům bojovat. Pro nás je důležité si říci, jaký druh
odborových svazů teď potřebujeme v době napadání pracujících obecně, ale i
mládežnických organizací. Napadání žen a dalších typu imperialistické agrese,
kterým jsme vystaveni. Je třeba si říci, jaký druh odborů právě my potřebujeme.
Potřebujeme odbory radikální, které budou s lidmi na ulicích v boji proti
systému, proti vládám, odbory které budou třídně orientované – SOF má milion
členů, scházíme se a budeme bojovat po celém světě. Budeme otevřeně se všemi
diskutovat o současné situaci. Uvedl, že nemůže přesně vyjádřit vše, co by chtěl
říci, všechny pocity. Chovají úctu k naší dělnické třídě, jako poděkování předal
dárek – obraz.
Dr. Grospič poděkoval Mavrikosovi gen.tajemníkovi SOF. Konstatoval,
že jsme pevnou součástí světové federace, tak to cítíme a bude tomu tak i
nadále. Jako poděkování předal generálnímu tajemníkovi náš odborový prapor.
Předsedající Antonín Kraus poděkoval gen tajemníkovi Mavrikosovi za
vystoupení a Dr. Grospičovi za předání dárků.
Petr Š i m ů n e k - I. místopředseda ÚV KSČM
Přednesl zdravici, pozdravil všechny účastníky sjezdu jménem ÚV
KSČM. Vzpomínal na práci v odborech, kdy pracoval jako předseda OS ČMS.
Poděkoval odborářům za práci, uvedl, jak je důležitá i když je sjezd komorní,
přesto je významný. To dokázal i přítomností generální tajemník SOF Mavrikos.
Říká, že špatným odborářem je ten, kdo neuznává práci komunistů a špatný
komunista je ten, který není odborář.
Hovořil o tom, že naše cesta by neměla být rozdílná, že bychom se měli
doplňovat. Náš průmysl je zničen v celé republice, co se zachovalo, nepatří už
našim občanům, ale cizincům.
Všude se říká, že v ČR je nízká nezaměstnanost – za jakou cenu? Za cenu toho,
že se dělá za nízké platy, delší pracovní dobu, za práci v sobotu a neděli, za malé
mzdy. Naše průměrná mzda je velmi nízká, např. proti Německu. Uvedl rozdíly
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mezi dobou socialismu a teď. Náklady, které jsou dnes, za socialismu nebyly,
např. ve školství, zdravotnictví atd. Proto se dnes komunisté i odboráři snaží
věci měnit. Dále hovořil o sudetských Němcích, kterým Češi otevírají dveře do
naší republiky, o nepostavení amerického radaru na našem území,
o provokativních přesunech americké armády přes naše území, atd. Vytratila se
ochrana našeho českého jazyka, všude vidíme cizí nápisy. O rozdílnosti kvality
a ceny našeho zboží u nás a v zahraničí – např. v Německu, o nastavení daní a
daně z přidané hodnoty atd.
Závěrem poděkoval přítomným odborářům za to, že odborové sdružení
takto funguje, což je vidět i z návštěv zahraničních delegací.
Předsedající Antonín Kraus poděkoval Petru Šimůnkovi za jeho
vystoupení.
Požádal delegáty s hlasem rozhodujících, aby si vyzvedli u prezence
návrh usnesení.
Vyhlásil přestávku do 11,45 hod.
Předsedající Antonín Kraus zahájil v 11,45 hod. pokračování jednání VII.
sjezdu. Předal slovo předsedovi mandátové komise Františku Křížkovi, aby
přečetl zprávu mandátové komise.
Předseda mandátové komise František Křížek seznámil přítomné s účastí
na VII. sjezdu. Konstatoval, že mandátová komise na svém zasedání prověřila
platnost mandátů delegátů s hlasem rozhodujícím a neshledala žádné nedostatky,
které by mohly být překážkou pro jejich platnost.
Zpráva mandátové komise:
Na VII. sjezd Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska bylo pozváno:
Celkem pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím: 64
Přítomno:
51 tj.
Omluveno:
8 tj.
Neomluveno:
0 tj.
Hlas poradní:
5 tj.
Na základě těchto skutečností mandátová komise konstatovala, že
VII. sjezd Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska byl usnášení
schopný, mohl provést volbu nových orgánů odborového sdružení, schválit
sjezdové dokumenty a usnesení VII. sjezdu Odborového sdružení Čech, Moravy
a Slezska.
Vzato na vědomí.
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6. Projednání a schválení Statutu OS ČMS
-byl rozdán písemně
Předsedající Antonín Kraus předal slovo
Ing. Vladimíru Folprechtovi, který přednesl úvodní slovo k předloženému
materiálu, včetně doplnění a úprav Statutu. Uvedl, že změny, ke kterým došlo,
vyplynuly z nového občanského zákoníku, který v podstatě zrušil dříve tzv.
občanská sdružení a zavedl nově organizace, nebo pobočné organizace, které se
obecně nazývaly spolky. Odborové organizace nejsou zahrnovány do spolků,
nazývají se odborové organizace hlavní, nebo pobočné. Toto je hlavní změnou
ve Statutu.
Statut má ve všem uveden OS ČMS – odborová organizace. Spolek už neplatí a
užívá se odborová organizace. Je to hlavní změna v návrhu Statutu, který je
předložen dnešnímu sjezdu ke schválení.
Je to nutné, protože občanským zákoníkem došlo ke změně, že ten kdo registruje
– tj. zpravidla ministerstvo vnitra a to přešlo nyní na krajské soudy. Pro naši
organizaci je tímto místem Městský soud v Praze, kde jsou zaregistrovány
všechny organizace, tj. i pobočné organizace. Proto byly požadovány na
organizacích nutné podklady k registraci.
Dále uvedl, že 11 našich organizací nemá dosud vyřízení registrace u
Městského soudu. Po sjezdu je třeba být s nimi ve styku a požádat je, aby
vyplnili některá nutná písemná prohlášení. Podrobně vysvětlil postup:
Především – každá organizace, pobočná i hlavní musí mít tzv. statutárního
zástupce, který musí vyplnit tiskopis. Bude zaslán na ty organizace, které ještě
nemají splněnou zákonnou povinnost. Je to tiskopis, že osoba souhlasí s tím, aby
byl statutárním zástupcem. Druhý tiskopis je souhlas s umístěním pobočné
organizace, kde bude mít sídlo. Může být i u některého člena odborové
organizace doma. Podmínka je, že tento člen s tím musí souhlasit a nechat
úředně ověřit.
Třetí podmínkou pro zápis soudu je, že musí být zápis z ustavující členské
schůze, která rozhodla, kdo bude statutární zástupce. Je možné mít statutárních
zástupců i více, stačí však jen jeden. Statutární zástupce je pak povinen
zastupovat organizace na venek.
Další podmínkou k zaregistrování u soudu je prezenční listina z této
ustavující schůze. Tiskopisy pomocné, budou organizacím zaslány.
K vlastnímu Statutu, dále uvedl, že členství v OS ČMS může být
kolektivní i individuální. Členové mohou mít i tzv. dvojí členství.
Další potřebná věc pro Statut je, že pobočné organizace OS mají tzv. právo se
rozhodovat o některých věcech a to na základě – tzv. právní osobnosti. Právní
osobnost je tímto Statutem omezená. Je přesně stanoveno co má za úkol udělat
hlavní i pobočná odborová organizace.
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Pobočnou odborovou organizací jsou i krajská a městská zastupitelstva.
Jsou pobočné k odborové organizaci hlavní, tj. k OS ČMS.
Všechno co bylo nutné upravit, je upraveno, na základě požadavků soudu.
Ve většině případů byly uvedeny názvy, tak jak je vyžadováno soudem.
Pro Prahu je to Městský soud v Praze, s kterým také pravidelně
komunikujeme. Na základě informací, které máme k dispozici.
Další organizace se přihlašovaly jako spolky, to není třeba měnit, protože
pro odbory začnou platit odborové organizace, ne spolek.
Pokud jde, o tento návrh Statutu upozornil na to, že nejnižší počet členů
pobočné organizace jsou 3. Méně už není možné. Pokud počet členů klesne pod
3, musí organizace tento stav řešit a tito členové mohou přejít do jiné pobočné
organizace, anebo tato pobočná organizace zanikne. I tak máme už málo
organizací, na to kolik bychom potřebovali pro činnost odborů na jednotlivých
místech.
Dále upozornil na volby, které se dnes uskuteční, budou se volit ústřední
orgány odborové organizace. V rámci těchto orgánů budeme volit:
Ústřední zastupitelstvo, Ústřední revizní komisi a Ústřední zastupitelstvo bude
pak následně volit výkonný orgán Radu ÚZ, která se schází častěji a má
v kompetenci řešit věci pro Ústřední zastupitelstvo.
Dále upozornil na str. 11 – Článek 2 – Vztah hlavní odborové organizace
a pobočné organizace.
Ozývají se některé organizace, že si chtějí zřídit účet, že nejsou řádně
zaregistrovány. Je to proto, že nedaly potřebné poklady pro registraci
organizace. Někdy se vrací zpět podaná přihláška k doplnění. Zejména chybí
ověření podpisů statutárních zástupců. V případě, že dochází ke změnám je třeba
nechat je též ověřit orgány státní správy.
Závěrem Ing. Folprech vyzval přítomné, aby podali písemně své
připomínky ke Statutu. Ten pak bude ve smyslu doplňujících návrhů upraven a
doplněn a bude zaregistrován u Městského soudu a tak bude právoplatný pro
činnost odborové organizace pro celé další období.
Marek Tošil , ve svém vystoupení upozornil na to, aby údaje ve Statutu
byly shodné s usnesením členské schůze organizací. Předsedající Antonín Kraus
uvedl, aby svojí připomínku předal písemně návrhové komisi.
Jaroslav Houha, vznesl dotaz k:
Hlava II. – pobočná místní organizace OSČMS.
Uvedl, že má název organizace již zaregistrován, zda to musí měnit.
Ne – ten kdo je zaregistrován – nechá si pobočný spolek, ten kdo se bude
registrovat – zaregistruje se nově.
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Statut Kontrolních a Revizních komisí OS ČMS
-byl rozdán písemně
Předsedající nechal o předloženém návrhu Statutu OS ČMS hlasovat. Při
hlasování bylo:
Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 1
Návrh byl schválen.
7. Návrh Hospodářské směrnice OS ČMS
-byl rozdán písemně
Předsedající Antonín Kraus předal slovo
Ing. Vladimíru Folprechtovi, který přednesl úvodní slovo k předloženému
návrhu. Uvedl, že všechny pobočné organizace v našich podmínkách mohou
vést jednoduché účetnictví – stačí deník, pokladní kniha. Pokud mají zřízený
účet, je třeba, aby byly vedeny knihy, kde budou zapisovány vydané a přijaté
faktury. Jinak nepotřebují nic. Pokud mají hmotný majetek a jeho cena je vyšší
než 40 000 Kč, nemohou celou částku majetku dát do nákladů, ale musí se podle
zákona o účetnictví odepisovat.
Dále upozornil na stupnici členských příspěvků, na výši procent u
pracujících důchodců, na to, že 35% vybraných členských příspěvků se odvádí
na Centrálu a 65 % zůstává v pobočné odborové organizaci. Podrobně pohovořil
o jednotlivých článcích hospodářské směrnice a to o majetku odborové
organizace OS ČMS, o jeho nabývání a vypořádání při zániku organizace. O
účetnictví a inventarizaci a rozpočtu pobočných odborových organizací OS
ČMS.
V této souvislosti bylo doporučeno doplnit do návrhu usnesení v bodě V/3
– ukládá Radě ÚZ OS ČMS bod c) v toto znění:
c) provést redakční úpravu dokumentů VII. sjezdu OS ČMS
Vzato na vědomí. Hlasování je součástí usnesení.
8. Návrh Strategie OS ČMS po VII. sjezdu OS ČMS
-byla rozdána písemně
Předsedající Antonín Kraus předal slovo
JUDr. Stanislavu Grospičovi, který přednesl úvodní slovo k předloženému
návrhu.
Informoval, že na pokrytí bezpečnosti práce byli doplněni pánové Peč,
Vašíček a Tošil. Dále hovořil o zabezpečení právní pomoci – právního
poradenství, o pozici kolektivního vyjednávání, o naplňování fondu Karla
Heneše, o založení stávkového fondu – neznamená to, že musí být čerpán, ale
musí existovat. Hovořil o nekalé činnosti proti dalším odborovým organizacím.
12

Uvedl, že je třeba zpracovat strategii tak, aby byla účinná i pro další organizace.
Vzato na vědomí. Hlasování je součástí usnesení.
9. Zpráva o zahraničních aktivitách OS ČMS
zpracovaná mezinárodní sekcí ÚZ OS ČMS
Předsedající Antonín Kraus předal slovo
Vladimíru Sedláčkovi, který informoval přítomné o mezinárodní činnosti
OS ČMS mezi VI. a VII. sjezdem, tj. mezi 14.12.2013 – 9.12.2017.
O účasti našich členů na akcích. Např.:
– Mezinárodní konference zaměstnanců mezinárodních obchodních řetězců pod
záštitou PAME a poslanců EP z KS Řecka v Bruselu – zúčastnil se V. Sedláček,
–Mezinárodní konference „boj s nezaměstnaností, za důstojnou práci“
v Portugalsku – zúčastnil se JUDr. Grospič a V. Sedláček,
–Schůzka sekretariátu EUROF v Bělehradě – zúčastnil se M. Peč,
–Schůzka sekretariátu EUROF, Praha,
–Mezinárodní konference proti privatizaci veřejných služeb v Bruselu –
zúčastnil se V. Sedláček,
–Mezinárodní odborářská síť SEL v Berlíně – zúčastnil se V. Sedláček,
–Schůzka sekretariátu EUROF ve Vídni,
–Účast na 17. sjezdu SOF, Durban, Jiří Afrika – zúčastnil se M. Peč,
–Účast na sjezdu PAME – zúčastnil se JUDr. Grospič a V. Sedláček,
–Schůzka sekretariátu EUROF, Řím,
–Účast na konferenci syrských odborů, Damašek – zúčastnil se M. Peč,
–Účast na konferenci Odbory a budoucnost práce, v Minsku, Bělorusku –
zúčastnil se JUDr. Grospič,
–Mezinárodní odborářské fórum solidarity s Kubou, Palestinou a Sýrií v Bruselu
– zúčastnil se M. Peč,
–Sjezd pracující mládeže SOF v Římě – zúčastnil se M. Peč,
–Účast na sjezdu PEO, Nikosia, na Kypru – zúčastnil se JUDr. Grospič a
V. Sedláček,
–Průběžně – Koordinační skupina Fórum sociální Evropa/TUNE (Evropská
odborářská síť) pod záštitou levicové frakce Evropského parlamentu
(GUE/NGL) – zúčastní se 2x ročně zástupce OS ČMS M.Tošil,
–Solidarita – v celém období OS ČMS zasílal a přijímal různá poselství
solidarity od členů EUROF i SOF, například v době stávkové pohotovosti
v kolínské automobilce TPCA, pro řidiče v České Lípě a další organizace,
sdružené nebo podporované OS ČMS. Je třeba zdůraznit, že solidarita ze
zahraničí se neprojevuje jen zasíláním dopisů, ale např. protestními dopisy na
česká velvyslanectví, nebo dokonce demonstracemi.
Vzato na vědomí.
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10. Volby nových orgánů OS ČMS
Předsedající Antonín Kraus uvedl, že volební řád VII. sjezdu byl schválen
a předal slovo předsedovi volební komise Petru Marešovi, aby informoval
přítomné o postupu tajných voleb a zahájil volby orgánů.
Předseda volební komise Petr Mareš uvedl, že volby budou probíhat
v předsálí, podle schváleného volebního řádu, v rámci polední přestávky.
Požádal o odevzdání hlasovacích lístků do 15 minut do připravené urny.
Dále předseda volební komise konstatoval, že delegáti obdrželi
2 hlasovací lístky.
Jeden – hlasovací lístek pro volbu do Ústředního zastupitelstva OS ČMS.
Druhý – hlasovací lístek pro volbu do Ústřední revizní komise OS ČMS.
Upřesnil volbu – pokud delegáti nebudou při volbě s některým
navrhovaným členem, jak do Ústředního zastupitelstva, tak do Ústřední revizní
komise souhlasit, dají svůj názor najevo škrtnutím jeho jména na hlasovacím
lístku.
Předseda volební komise upozornil na chyby na hlasovacích lístcích.
Havlíček Václav není z Plzně, ale z Příbrami. Na hlasovacím lístku do Rady
ÚZ OS ČMS je chybně uvedeno jméno kandidáta z Bohumína. Místo Vrožiny
Emanuela bude na kandidátce Mlčák Stanislav. Bude upraveno na hlasovacích
lístcích před volbou.
Požádal delegáty, aby jednotlivě přistupovali za zástěnu k urnám a
postupně volili.
Po skončení voleb předseda volební komise seznámí přítomné s výsledky
tajného hlasování.
Protokol o výsledku voleb provedených na VII. sjezdu OS ČMS dne
9.12.2017 v Nymburku je přílohou tohoto zápisu.
Do Ústředního zastupitelstva OS ČMS je navrženo 21 kandidátů:
1. Č e r v i n k a Miroslav
- Nymburk
2. G r o s p i č Stanislav
- Mladá Boleslav
3. H a v l í č e k Václav
- Příbram
4. H l o u š e k Karel
- Praha
5. H o u h a Jaroslav
- Benešov u Semil
6. K r a u s Antonín
- Plzeň
7. K ř í ž e k František
- Praha
8. M a r e š Petr
- Ústí nad Labem
9. M a c h a č Martin
- Česká Lípa
10. M e r i á č o v á Zdenka
- Karviná – Ráj
11. M l č á k Stanislav
- Havířov
12. P e r n e s Zdeněk
- Praha
13. P r o c h á z k o v á Jiřina
- Kroměříž
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

P e č Martin
S a l e t a Václav
S e d l á č e k Vladimír
T o š i l Marek
V e j v o d o v á Věra
V i t á k Jiří
V l k o v á Jana
V r o ž i n a Emanuel

- Postějov
- Ostrava – Poruba
- Praha
- DP Praha
- Praha
- Chomutov
- Ústí nad Labem
- Bohumín

Do Revizní komise ÚZ OS ČMS jsou navrženi 3 kandidáti :
1.
S t u p k a Jan
- Praha
2.
M á d l o v á Alena
- Ústí nad Labem
3.
N o s k o v á Dana
- Plzeň
Předsedající Antonín Kraus poděkoval předsedovi volební komise Petrovi
Marešovi za podání informace o průběhu konání voleb.
Volby probíhaly v rámci přestávky na oběd do 13,45 hod.
Po přestávce vyzval předsedající Antonín Kraus předsedu volební komise
Petra Mareše, aby seznámil přítomné s výsledky tajných voleb do Ústředního
zastupitelstva OS ČMS a do Ústřední revizní komise OS ČMS.
Předseda volební komise Petr Mareš vyhlásil:
Výsledky tajných voleb do Ústředního zastupitelstva OS ČMS:
volby se zúčastnilo: 51 delegátů
rozdáno bylo:
51 hlasovacích lístků
Pro navrženého kandidáta:
Františka Křížka – bylo odevzdáno 45 platných hlasů,
Martina Machače – bylo odevzdáno 48 platných hlasů,
Marka Tošila – bylo odevzdáno 48 platných hlasů
Pro ostatní navržené kandidáty bylo odevzdáno: 49 platných hlasů,
hlasovacích lístků – pro
hlasovací lístek: 1– neplatný
Všech 21 navržených kandidátů obdrželo nadpoloviční většinu hlasů.
ÚZ OS ČMS bylo zvoleno v počtu 21 členů
Výsledky tajných voleb do Revizní komise Ústředního zastupitelstva
OS ČMS:
volby se zúčastnilo: 51 delegátů
rozdáno bylo:
51 hlasovacích lístků
pro navržené kandidáty bylo odevzdáno: 49 hlasovacích lístků – platných hlasů
hlasovací lístek:
1– neplatný
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Všichni 3 navržení kandidáti obdrželi nadpoloviční většinu hlasů.
Revizní komise ÚZ OS ČMS byla zvolena v počtu 3 členů
11. Ustavující – 1. zasedání nově zvolených orgánů OS ČMS
Předseda volební komise Petr Mareš uvedl, že v salonku v předsálí se
konalo ustavující zasedání nově zvolených orgánů.
Členové Ústředního zastupitelstva OS ČMS obdrželi hlasovací lístek pro
volbu Rady při ÚZ OS ČMS, v tomto složení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JUDr.G r o s p i č Stanislav
H a v l í č e k Václav
K r a u s Antonín
K ř í ž e k František
M a r e š Petr
Dr. P e r n e s Zdeněk
S a l e t a Václav
V l k o v á Jana
M l č á k Stanislav

-

Mladá Boleslav
Příbram
Plzeň
Praha – Centrála
Ústí nad Labem
Praha
Ostrava - Poruba
Ústí nad Labem
Bohumín

Předseda volební komise Petr Mareš vyhlásil:
výsledky tajných voleb do Rady Ústředního zastupitelstva OS ČMS
voleb se zúčastnilo: 21 členů ÚZ OS ČMS
rozdáno bylo:
21 hlasovacích lístků
pro navržené kandidáty bylo odevzdáno: 21 hlasovacích lístků – platných hlasů
Všech 9 navržených kandidátů obdrželo nadpoloviční většinu hlasů.
Rada ÚZ OS ČMS byla zvolena v počtu 9 členů
Volba vedoucích funkcionářů ÚZ OS ČMS
na l. ustavujícím zasedání ÚZ OS ČMS byli zvoleni:
Předseda:
Místopředseda:
Výkonný tajemník:

JUDr. G r o s p i č Stanislav
M a r e š Petr
M l č á k Stanislav
K ř í ž e k František

Voleb se zúčastnilo: 21 členů
Pro navržené kandidáty hlasovalo pro: 21 členů
Všichni navržení kandidáti obdrželi nadpoloviční většinu hlasů.
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Revizní komise Ústředního zastupitelstva OS ČMS
na 1. ustavujícím zasedání byli zvoleni:
Předseda:
Místopředseda:

Ing. S t u p k a Jan
M á d l o v á Alena

Voleb se zúčastnilo: 3 členové
Pro navržené kandidáty hlasovalo pro: 3 členové
Všichni navržení kandidáti obdrželi nadpoloviční většinu hlasů.
12. Diskuse – 2. část
Přesný obsah všech vystoupení je zaznamenán na CD, které je přílohou tohoto
zápisu.
V diskusi vystoupili:
Milan T a r a b a – předseda Sdružení na ochranu nájemníků
– poděkoval za pozvání na VII. sjezd OS ČMS, hovořil o bytové politice české
republiky, o její koncepci – o zvýšení dostupnosti bydlení občanů, o zajišťování
výstavby nájemních a družstevních bytů, o nárůstu cen bytů. Uvedl srovnání cen
bytů v české republice a Německu. Nájemné se na 1 m2 stále zvyšuje, atd.
Informoval o úspěchu organizace – po 8 letech se konečně podařilo prosadit
zákon o vyúčtování záloh.
Dr. Zdeněk P e r n e s – předseda Rady Seniorů
–poděkoval předsedovi JUDr. Gospičovi,výkonnému tajemníkovi Křížkovi i
ostatním odborářům za jejich práci pro odborové hnutí.
Hovořil o zaměstnanosti, která vzrostla o 1,8 %, o vývoji mezd v ČR –
průměrná mzda vzrůstá, avšak ve srovnání našich mezd s EU jsme na 20. místě
ze 34 států. Jsme montovnou Evropy, jsme subdodavatelem součástek,
pracujeme ve mzdě. Naše produktivita práce je na 51 %, ale náklady práce jsou
na 43 %. Rozdíl je 8 %, jsou to ty peníze, které mohou být dány do mezd.
Předložil písemný materiál „Druhé memorandum ke zvýšení kvality života
českých seniorů z listopadu 2017“.
Uvedl, že se podařilo navrhnout, ohájit a prosadit mechanismus valorizace
penzí. Nestačí to, dynamika růstu mezd roste rychleji než důchodů.
Doporučil sledovat naši novou vládu, jak bude vstřícná k valorizaci penzí.
Je velký dluh v sociálním bydlení, jsou ohrožené osamocené seniorky.
Prostřednictvím důchodové reformy změnit ekonomické nastavení českého
penzijního systému na hodnoty v Evropě obvyklé. Tj. podíl výdajů na penze
navýšit z 9,7 % HDP na 12 – 13 % HDP. Změnit současné nastavení
mechanismu valorizace důchodů tak, aby byla spravedlivá.
Zmínil se i o seniorských benefitech – doprava po železnici nad 70 let zdarma,
slevy v kultuře, sportu atd.
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Závěrem doporučil sledovat webové stránky Rady seniorů, kupovat si
časopis „Doba seniorů“. Popřál všem přítomným krásně svátky vánoční a hodně
štěstí do nového roku.
Květa Š l a h ú n k o v á – předsedkyně Levicového klubu žen
–pozdravila přítomné, přinesla pozdravy i z Levicového klubu žen.
Hovořila o práci klubů, kde jsou zastoupeny ženy, že si na sebe musí vydělat,
není jim lhostejné, jak ženy žijí a jak se jim žije. Dále poukázala na
nespravedlnost v postavení žen, na petice za zvýšení důchodů, alespoň na
15.000,- Kč. Ženy odevzdaly do sněmovního výboru na 5.000 podpisů – bojují
za práva žen.
Petr M a r e š
–ve svém krátkém vystoupení uvedl, že odboráři nevyužívají rekreačních
zařízení odborů z finančních důvodů.
František K o v a n d a
–hovořil o revolučních tradicích odborů, připomněl činnost závodních rad, které
sehrály významnou roli v našem odborovém hnutí, které se dokázaly postavit za
práva dělnictva.
Dále uvedl, že byl členem ustavujícího odborového sjezdu v Praze, konaného ve
dnech 27. – 29.6.1947. Připomněl význam února 1948. Sdělil, že sepsal vše, co
udělal A. Zápotocký pro mládežníky. Vzpomněl na významného činitele
odborového sdružení u příležitosti jeho úmrtí. Předal vedení odborů dokumenty
z této doby.
Miroslav M u t i n a
–seznámil přítomné s problémy v odborové práci jejich sdružení.
Uvedl, že ZO nemá dostatek finanční prostředků potřebných na právní služby.
Sdružení právní služby neposkytuje. Jsou potřebné, zejména v pracovních
sporech.
Emanuel V r o ž i n a
–jménem odborové organizace Bohumín, pozdravil jednání VII. sjezdu. Uvedl,
že jejich odbory působí již 25 let, hájí zájmy svých členů. Za 25 let členská
základna zestárla, řada členů zemřela a řada jich nemá zájem o členství.
Získávat nové členy se moc nedaří, zejména z řad mladých lidí. Organizace
měla dříve 250 členů. Dnes má 65 platících a 25 členů, kteří neplatí z důvodů
sociálních nebo přestárlí. Uvedl, že se organizace snaží pro získání nových členů
udělat maximum – dělá pro své členy různé akce – není zájem.
Je třeba mladé lidi přesvědčit, aby se do odborové práce zapojili, zejména
využitím moderní techniky.
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Martin P e č
–ve svém vstoupení popřál odborovému sdružení hodně úspěchů. Poděkoval
předsedovi JUDr. Grospičovi za jeho práci v odborech. Vladimíru Sedláčkovi
pak velký dík za jeho práci na propagaci světové federace v minulém období.
Zhodnotil práci odborového sdružení. Uvedl, že naše činnost je spojená se
solidaritou, že jsme vydali k solidaritě řadu prohlášení.
Sdělil, kterých akcí se v minulém období zúčastnil. Obrátil pozornost na práci
řeckých odborů PAME.
Zdůraznil, že důležitým bodem pro zvýšení úrovně našeho odborového hnutí je
využití sociálních sítí, založení webových stránek a e-mailových adres.
Marek T o š i l
–hovořil o mzdách v Dopravním podniku, o zahájení kolektivního jednání.
Informoval o rozpočtu na rok 2018 na Magistrátu hl.m. Prahy, o jednání
primátorky hl.m. Prahy Krnáčové a radního pro dopravu Dolínka, jako
zřizovatele Dopravního podniku.
Martin M a c h a č
–poděkoval Dr. Grospičovi za jeho pomoc při stávce řidičů v České Lípě
za podhodnocené nízké mzdy, vysvětlil důvody stávky.
Antonín K r a u s
–uvedl, že jeho odborová organizace při OV KSČ v Plzni má 90 členů,
organizace vlastní rekreační chatu Špičák na Šumavě, z jejího provozu získává
organizace finanční prostředky. Nabídl možnost využití této chaty k rekreaci i
pro další členy – odboráře. Chata je rekonstruovaná, bylo do ní investováno cca
1 mil. Kč, brigádnicky se udržuje a opravuje.
Informoval, že organizace pořádá pro své členy 1-2x ročně různé akce,
výlety i cesty do zahraničí. Podílela se na organizování dne seniorů v Plzni.
Kolektivní smlouva byla letos uzavřena.
Závěrem pozdravil předsedy odborového sdružení z minulých období.
Litoval, že není přítomen bývalý místopředseda M. Salamon.
Doporučil, aby se nově zvolený orgán sešel co nejdříve po jednání sjezdu,
aby schválil pololetní a termínový plán na rok 2018.
Diskuse zahraničních delegací
Obsah vystoupení všech zahraničních hostů je zachycena na CD, které je
přílohou tohoto zápisu.
Michael Broze – levý blok Rakousko, předseda levého bloku pro Vídeň
Poděkoval za pozvání na sjezd, hovořil o špatné politické situaci a o postavení
oborů v Rakousku, o počtu hodin pracovního týdne, o práci o nedělích, o výši
platů a příplatcích za práci přesčas, o stávkách komunistů o přípravě voleb.
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Nikolas Theodorakis – mezinárodní odd. PAME
Poděkoval za pozvání na dnešní sjezd. Uvedl, že přichází z Řecka, z PAME,
která má s naší organizací dobré vztahy, že mu bylo velkou ctí přivítat
Dr. Stanislava Grospiče na sjezdu PAME. Hovořil o důležitosti spolupráce
s naší odborovou organizací, uvedl, že je třeba, aby všude v Evropě byly odbory,
které budou bojovat za práva pracujících, odbory, které budou na pracovištích u
každého problému. Proto je třeba se snažit ze všech sil posílit světovou
odborovou organizaci v Evropě. Předal Dr. Grospičovi upomínkový dárek.
Ebrahem Abaido a Mohammad Taklen – generální tajemník a tajemník pro
mezinárodní styky Syrské Všeobecné odborové federace GFTU
Vystoupili najednou, pozdravili přítomné jménem syrské odborové organizace.
Uvedli, že je pro ně velkou ctí zúčastnit se sjezdu a vyjádřit všem třídní
solidaritu. Uvedli, že Sýrie čelí v posledních 7 letech globální válce, ostrému
střetu světového imperialismu. Syrská armáda a především syrská dělnická třída
je vystavena střetu s nájezdníky. V Sýrii čelí s problémem pracovní doby.
Uvedl, že považuje tento sjezd za skutečný mezník k uplatnění solidarity a
k upevnění jednoty. Závěrem popřál hodně úspěchů tomuto sjezdu.
Željko Vesclinovič – Sloga Serbia Press - delegace srbských odborů
Pozdravil přítomné jménem odborového sdružení Sloga, poděkoval za pozvání
na dnešní sjezd, uvedl, že je rád, že se ho mohl zúčastnit a poznat další kolegy.
Že přijel ze země, která není členkou EU, je jednou z nejchudších v Evropě, Má
nejvyšší procento nezaměstnanosti a nejnižší mzdy. Hovořil o problémech
pracující třídy, o její vykořisťování zahraničními firmami. Pracující jsou v úloze
otroků. Prezident i vláda vše podporují. Naše odbory stojí na straně pracujících,
bojují i proti vládě. Uvedl, že jsou vděčni za vztahy s bratrskými odbory pod
světovou federací. Předal Dr. Grospičovi dárek a vlajku Sloga, jako znak odborů
a spolupráce.
Ing,. Kim Shon Se – rada, zástupce Korejské lidově demokratické republiky
předal Dr. Gospičovi písemný pozdrav jménem velvyslanectví Korejské lidově
demokratické republiky v České republice. V něm vřele blahopřeje VII. sjezdu
OS ČMS a prostřednictvím sjezdu posílá Ústřednímu výboru a všem členům
OS ČMS přátelské pozdravy.
Dr. Stanislav Grospič poděkoval všem zahraničním hostům za jejich
vystoupení, uvedl, že si nesmírně vážíme, že přijali pozvání na sjezd, je to velký
závazek a vyjádření solidarity. Všem členům zahraniční delegace pak předal
dárek.
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13. Ocenění členů OS ČMS za aktivní práci pro OS ČMS
Předsedající Antonín Kraus uvedl, že u příležitosti VII. sjezdu OS ČMS
byl udělen 38 členům OS ČMS „Pamětní list“ za obětavou práci a pomoc
Odborovému sdružení Čech, Moravy, Slezska. Jsou to:
Ingrid Bartoňová
Miroslav Červinka
Jaroslav Fišer
Ing. Vladimír Folprecht
Jana Folprechtová
JUDr. Stanislav Grospič
Karel Hloušek
Jaroslav Houha
Jarmila Krapková
Karel Kubrt
Antonín Kraus
František Křížek
Věra Kroftová
RSDr. Vladimír Kenš
Danuše Linhartová
Alena Mádlová
Petr Mareš
Stanislav Mlčák
Zdeňka Meriášová
Marek Tošil
Dr. Zdeněk Pernes
Jaroslav Pružina
Jiřina Pocházková
Ing. Jan Stupka
Václav Saleta
Karel Skála
Věra Svobodová
Miroslav Salamon
Doc. Jaroslav Štrait
Petr Šimůnek
Jana Štěpánková
Jarmila Šmídová
Věra Vejvodová
František Vodička
Jiří Viták
Jana Vlková
Emanuel Vrožina
Ing. Karel Vymětal
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Požádal předsedu OS ČMS JUDr. Stanislava Grospiče a výkonného
tajemníka Františka Křížka, aby Pamětní listy a věcný dar uvedeným členům
předali.
Oceněné požádal, aby předstoupili před předsednictvo k převzetí.
Těm, kterým nebylo možné ocenění, pro nepřítomnost na sjezdu předat,
bude jim předáno na nejbližším zasedání Pražské rady OS ČMS, nebo
zástupcem jeho organizace.
14. Návrh usnesení VII. sjezdu OS ČMS
Předsedající Antonín Kraus požádal předsedu návrhové komise
Dr. Zdeňka Pernese, aby přednesl případné návrhy na úpravy rozdaného návrhu
usnesení VII. sjezdu OS ČMS.
Předseda návrhové komise Dr. Zdeněk Pernes konstatoval, že návrhové
komisi byl předán návrh na doplnění Statutu a to – názvu organizace, ( např.
Semily Plzeň atd.) – Bylo konstatováno, že Statut je obecný, není proto třeba
doplňovat jméno organizace.
Dále bylo doporučeno doplnit návrh usnesení v bodě V./3 o bod c)
v tomto znění:
c) provést redakční úpravu dokumentů VII. sjezdu
S touto drobnou úpravou nechal předsedající o předloženém návrhu
usnesení hlasovat. Při hlasování byl vysloven jednomyslný souhlas.
Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně schválen.
Usnesení VII. sjezdu OS ČMS bylo schváleno,
je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Předsedající Antonín Kraus poděkoval návrhové komisi za její práci,
všem popřál hodně úspěchů při realizaci tohoto přijatého usnesení, požádal
výkonného tajemníka Františka Křížka, aby přítomné seznámil s dalšími
organizačními pokyny.
Výkonný tajemník František Křížek seznámil přítomné s dalším
průběhem dnešního dne, poděkoval za spolupráci, za aktivní přístup k jednání,
za pomoc s přípravou a organizací VII. sjezdu OS ČMS. Popřál všem
přítomným krásné vánoce, hodně štěstí a zdraví v novém roce a uvedl, že se těší
na spolupráci v dalších letech.
Předsedající Antonín Kraus poděkoval výkonnému tajemníkovi za jeho
vystoupení a požádal nově zvoleného předsedu Dr. Stanislava Grospiče o
závěrečné slovo.
Předseda JUDr. Stanislav Grospič přednesl závěrečné slovo, poděkoval za
důvěru, kterou dostali nově zvolení členové Ústředního zastupitelstva i on sám.
Uvedl, že si důvěry velmi váží a že jí bere jako velký závazek. Také vyjádřil
poděkování těm, kteří se na dnešním jednání sjezdu podíleli, kteří konání
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dnešního jednání umožnili v Nymburku – nymburské organizaci, zejména
p. Miroslavu Červenkovi, za vzornou přípravu.
Miroslav Červinka
–Pozdravil účastníky VII. sjezdu a poblahopřál nově zvoleným členům.
Informoval, že beseda se zahraničními hosty se uskuteční po večeři ve 3. patře,
kancelář č. 305.
Předsedající Antonín Kraus poděkoval M. Červinkovi a předal slovo
JUDr. Grospičovi. Ten všem účastníkům sjezdu za celé ústřední zastupitelstvo,
za Radu i Revizní komisi i za vedení poděkoval. Vnímá to jako velký projev
důvěry a bude se snažit společně s nimi i dalšími kolegy je nezklamat a dále vést
štafetu odborového sdružení, abychom zůstali třídně orientované, levicové
odbory, které budou hájit zájmy dělníků, pracujících, mladých lidí i důchodců i
těch kteří se ocitají v sociální pasti. Uvedl, že nás čeká nelehká cesta.
Poděkoval zahraničním hostům, že vážili cestu k nám. Uvedl, že věří , že
tento sjezd naplnil své základní poslání.
Především ocenil všechna diskusní vystoupení, byla velmi věcná, týkala
se práce odborových organizací a úkolů, které nás čekají. Situace v naší
republice není jednoduchá. Připomněl otázku členské základny, sociálních práv,
důležitost, jak bude slyšet naše odborové sdružení, jak se podaří oslovit politické
strany – že dělníci by měli za svá práva bojovat, měli by povstat proti
vykořisťování“.
Závěrem poděkoval všem, kteří končí práci v orgánech ústředního
zastupitelstva a poděkoval za aktivní jednání na dnešním sjezdu.
Popřál všem přítomným hezké svátky, zdraví, úspěchy v nadcházejícím
roce, větší sílu pro naši odborovou práci.
Jednání VII. sjezdu OS ČMS bylo zakončeno v 17,05 hod. „státní
hymnou“.

Ověřovatelé zápisu:

Dr. Zdeněk P e r n e s

František K ř í ž e k

Zapsala: Danuše Linhartová
xx

23

