Zápis
z 2. zasedání Ústředního zastupitelstva Odborového sdružení Čech,
Moravy, Slezska, konaného dne 4.4.2018 v zasedací místnost č. 116, 2. patro
Politických vězňů 9, Praha l,
________________________________________________________________
Účast: dle prezenční listiny
– Přítomno: 17 členů ÚZ OS ČMS z 21 pozvaných,
– Omluveno: 4 členové ÚZ OS ČMS – Machač Martin-dovolená,
Mareš Petr-nemoc,
Havlíček Václav-nemoc
Viták Jiří-pracovní důvody
Předseda Ústřední revizní komise OS ČMS: Ing. Jan Stupka
Ing. Vladimír Folprecht

P r o g r a m:
1. Zahájení, volba pracovního předsednictva a návrhové komise
2. Informace z jednání Rady ÚZ OS ČMS
3. Informace o průběhu a výsledku jednání VII. sjezdu OS ČMS, konaného
dne 9.12.2017 v Nymburku
4. Informace o kolektivním vyjednávání v OS ČMS v roce 2018
5. Projednání a schválení plnění rozpočtů ÚZ OS ČMS a BOZP za rok 2017
6. Návrh rozpočtů ÚZ OS ČMS a BOZP na rok 2018
7. Příspěvková morálka základních článků a individuálně organizovaných
členů OS ČMS za rok 2017 a za 1. – 3. měsíc roku 2018
8. Stanovisko Revizní komise ÚZ OS ČMS a BOZP za rok 2017 a
za 1. – 3. měsíc roku 2018
9. Projednání a schválení návrhu „Jednacího řádu ÚZ OS ČMS“
10. Projednání a schválení návrhu „Organizačního řádu ÚZ OS ČMS“
11. Projednání a schválení vnitřních „Směrnic OS ČMS“ (souvisejících
s Hospodářskou směrnicí)
12. Projednání a schválení návrhů do komisí při ÚZ OS ČMS
13. Různé
a) Inventarizace základních prostředků a DKP v sídle „Centrály OS ČMS“
14. Diskuse
15. Usnesení a závěr
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K bodu 1.
Zahájení, volba pracovního předsednictva a návrhové komise
Předseda ÚZ OS ČMS JUDr. Stanislav Grospič zahájil v 9,11 hod.
2. zasedání ÚZ OS ČMS, přivítal přítomné a seznámil je s programem. Uvedl,
že materiály pro dnešní jednání byly členům předány písemně.
Vznesl dotaz, zda má někdo k předloženému návrhu programu
připomínky nebo doplňující návrhy. Připomínky ani doplňující návrhy nebyly.
O návrhu programu bylo hlasováno – pro 17, proti 0, zdržel se 0.
Návrh programu byl bez připomínek s c h v á l e n.
Do pracovního předsednictva byli navrženi:
JUDr. Stanislav Grospič, předseda ÚZ OS ČMS
František Křížek, výkonný tajemník ÚZ OS ČMS
Mlčák Stanislav, člen ÚZ OS ČMS
O návrhu bylo hlasováno – pro 17, proti 0, zdržel se 0.
Složení pracovního předsednictva bylo bez připomínek
s c h v á l e n o.
Dále bylo doporučeno zvolit tříčlennou návrhovou komisi v tomto složení:
předseda: Kraus Antonín
členové: Červinka Miroslav, Sedláček Vladimír
O návrhu bylo hlasováno – pro 17, proti 0, zdržel se 0.
Návrhová komise byla s c h v á l e n a bez připomínek.
Zapisovatelkou zápisu se navrhuje: Danuše Linhartová
Ověřovateli tohoto zápisu: František Křížek, Hloušek Karel
O návrzích bylo hlasováno – pro 17, proti 0, zdržel se 0.
Návrhy byly bez připomínek s c h v á l e n y.
K bodu 2.
Informace z jednání Rady ÚZ OS ČMS
– ústně
Předseda ÚZ OS ČMS JUDr. Stanislav Grospič informoval o průběhu
jednání 2. zasedání Rady ÚZ OS ČMS, které se konalo dne 5.2.2018. Seznámil
přítomné s programem.
Uvedl, že Rada ÚZ OS ČMS zhodnotila výsledky VII. sjezdu OS ČMS a
vyhodnotila diskusi, zabývala se i otázkou finančních nákladů sjezdu. Dále
příspěvkovou morálkou základních článků a individuálně organizovaných členů
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OS ČMS za rok 2017 a za 1. měsíc roku 2018, předběžným plněním rozpočtu a
výsledky hospodaření ÚZ OS ČMS za rok 2017, včetně rozpočtu na kontrolu
BOZP, předběžnými návrhy rozpočtu ÚZ OS ČMS a BOZP na rok 2018.
Zabývala se též přípravou 2. zasedání ÚZ OS ČMS, které doporučila svolat na
4.4.2018. Projednala Jednací řád a Organizační řád, včetně odborných aktivů –
komisí. Doporučila komise doplnit o další dvě a to: „Komise mládeže“,
„Komise pro činnost s výrobními organizacemi“. Komisi zahraniční.
Provedla konečnou korekci – všech úprav po sjezdu u materiálů
schválených na VII. sjezdu a to „Statutu OS ČMS“ a „Hospodářské směrnice
OS ČMS“. Stejně tak „Strategie OS ČMS po VII. sjezdu OS ČMS, kterou
v konečném znění rozdal všem členům ÚZ na dnešním jednání JUDr. Grospič.
Rada též provedla kontrolu zápisu a usnesení ze VII. sjezdu OSČMS a
dokumenty schválila.
Výstupy z jednání 2. Rady ÚZ OS ČMS jsou zapracované v materiálech
předložených dnešnímu jednání ÚZ OS ČMS.
Vzato na vědomí.
K bodu 3.
Informace o průběhu a výsledku jednání VII. sjezdu OS ČMS, konaného
dne 9.12.2017 v Nymburku
– ústně
Výkonný tajemník ÚZ OS ČMS František Křížek uvedl, že příprava a
průběh jednání sjezdu byl hodnocen kladně. Stejně tak velká účast zahraničních
delegací i dobrá úroveň besedy se zahraničními delegáty. Poděkoval Miroslavu
Červinkovi za organizaci sjezdu v Nymburku.
Sdělil, že byli pouze připomínky k velkému množství oceněných a k malé
účasti našich delegátů na večerní besedě se zahraničními hosty.
Seznámil též přítomné s vyúčtováním nákladů VII. sjezdu OS ČMS.
Všem poděkoval za aktivní jednání na VII. sjezdu a vyzval je, aby se k průběhu
jednání VII. sjezdu vyjádřili.
Vrožina Emanuel
vznesl dotaz, proč 4 měsíce po sjezdu nedostaly základní organizace žádné
materiály ze sjezdu. Dotaz zodpověděl Dr. Grospič, uvedl, že jim byly materiály
poslány e-mailem, některé další materiály obdrží od výkonného tajemníka
Křížka po skončení dnešního jednání.
Tošil Marek
kritizoval, že Ústřední zastupitelstvo bylo svoláno pozdě po konání sjezdu, že je
třeba být více operativní.
Odpověděl Výkonný tajemník Křížek, uvedl, že l měsíc po sjezdu bylo zasedání
Rady ÚZ OS ČMS a 4 měsíce ÚZ OS ČMS.
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Peč Martin
hovořil o velké účasti zahraničních delegátů, o tom, že generální tajemník SOF
George Mavrikos, měl zájem o další návštěvu České republiky, o návštěvu
Terezína a Lidic. Dále o setkání mládeže za účasti SOF. Hodnotil dobrou úroveň
diskuse na sjezdu.
Dr. Pernes Zdeněk
konstatoval, že průběh sjezdu byl velmi dobrý, že byl připraven dobře a že splnil
své poslání. Měl vysokou úroveň, pokud šlo o zahraniční delegace. Poděkoval
všem, kdo se na přípravě sjezdu podíleli.
Houha Jaroslav
požádal o digitální záznam ze sjezdu. Odpověděl Dr. Grospič – že celý záznam,
který byl pořízen p. Červinkou je na webových stránkách a na CD na Centrále u
Fr. Křížka. Miroslav Červinka zaslal i záznam e-mailem pro případnou potřebu.
D. Linhartová tento záznam p. Houhovi přepošle.
Vzato na vědomí.
K bodu 4.
Informace o kolektivním vyjednávání v OS ČMS v roce 2018
– ústně
Předseda ÚZ OS ČMS Dr. Stanislav Grospič podal informaci o současné
situaci v základních organizacích a o kolektivním vyjednávání. Požádal
přítomné, aby se za své organizace, které vyjednávají, vyjádřili.
Tošil Marek
informoval, že v DP hl.m. Prahy kolektivní vyjednávání probíhá. První termín
vzájemného vyjednávání se zaměstnavatelem je 16.4. t.r. velkým problémem je
sjednotit stanovisko. Smlouvu i dodatek mají.
Vejvodová Věra
uvedla, že její vedení nechce kolektivní smlouvu uzavřít, protože KSČM přešla
na jedno IČO. Má být odborová organizace pouze jedna za celou republiku. Aby
se uzavřela kolektivní smlouva, kterou by podepsali všichni zaměstnanci, kteří
jsou v pracovním poměru. O uzavírání kolektivní smlouvy se bude jednat až po
skončení sjezdu KSČM.
V kolektivní smlouvě z roku 2017 je preambule, která říká, že pokud není
uzavřena kolektivní smlouva nová, platí ta stará. Je třeba vědět, zda je možné
když KSČM má jedno IČO, zda může být více základních organizací.
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Kraus Antonín
sdělil, že kolektivní smlouvu uzavřeli již v listopadu 2017, v rozpočtu mají 2%
z FKSP, čekají jen, jaká bude situace po sjezdu KSČM. Kolektivní smlouva je
ve stejném znění jako minulá.
Vlková Jana
informovala, že kolektivní smlouva byla uzavřena v listopadu 2017, na každém
okrese je jeden zaměstnanec ÚV KSČM. Také se čeká, jaká bude situace po
sjezdu KSČM. Jejich ÚV nemá zájem na činnost odborů měsíčně přispívat.
Na ústeckém kraji má každá organizace jednoho stálého zaměstnance, ostatní
jsou na dohodu.
Červinka Miroslav
uvedl, že s uzavřením kolektivní smlouvy nemají problémy. Dříve měli
kolektivní smlouvu s každým úřadem, teď se jim povedlo uzavřít jednu
kolektivní smlouvu pro všechny úřady na dobu 4 let.
JUDr. Grospič Stanislav
informoval o celkové situaci v uzavírání kolektivních smluv v jednotlivých
organizacích. Dosud není uzavřená v Semilech a Podbořanech, je pouze
v jednání. Kolektivní smlouva při ÚV se nevztahuje na všechny zaměstnance,
měla by se ale vztahovat na všechny složky, které by měly právní subjektivitu.
KSČM, jako zaměstnavatel muší vyřešit problém sjednocení, na každém
okrese je to jinak.
Tošil Marek
konstatoval, že kolektivní smlouva by měla být jedna, vyjednávat mohou pak
všechny organizace.
Předseda JUDr. Grospič Stanislav přednesl návrh na doplnění návrhu
usnesení, požádal návrhový výbor, ho do návrhu usnesení zapracovat.
V tomto znění:
ÚZ OSČMS projednalo otázku kolektivního projednávání a doporučuje
Základní organizací OS ČMS při ÚV KSČM po X. sjezdu KSČM obnovit
jednání o uzavření „Kolektivní smlouvy“ a vyzývá vedení ÚV KSČ, aby po
jednání X. sjezdu KSČM vyřešilo platové podmínky zaměstnanců a uzavřelo se
ZO OSČMS při ÚV KSČM kolektivní smlouvu bez zbytečných odkladů.
Vystoupení členů ÚZ OS ČM bylo vzato na
vědomí. Vysloven souhlas s doplněním návrhu
usnesení v předneseném znění.
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K bodu 5.
Projednání a schválení plnění rozpočtů ÚZ OS ČMS a BOZP za rok 2017
Ing. Vladimír Folprecht uvedl předložené materiály, týkající se
vyhodnocení rozpočtu ÚZ OS ČMS k 31.12.2017 a k plnění rozpočtu účelové
dotace státu na výkon odborové kontroly BOZP k 31.12.2017.
Podrobně vysvětlil jednotlivé položky příjmů i výdajů v předložených
v tabulkách.
V diskusi k tomuto bodu vystoupili:
Dr. Pernes Zdeněk – vznesl dotaz k termínu, kdy došly finanční prostředky
z ministerstva sociálních věcí ČR – došly s půlročním zpožděním.
Tošil Marek – upozornil na zásadní rozdíly ve výši členských příspěvků, v počtu
členů OS ČMS uvedených v předloženém materiálu – jeho dotazy zodpověděli
Ing. Folprech a výkonný tajemník Křížek.
Mlčák Stanislav – upozornil, že v materiálu není uveden „Fond Karla Heneše“ .
Vznesl dotaz, kolik finančních prostředků je v tomuto fondu – odpověděl
výkonný tajemník Křížek – na účtu je v současné době 11.000,- Kč.
Bylo doporučeno doplnit ho do materiálu.
Proč není uveden v materiálu vysvětlil Ing. Folprecht. – Fond K. Heneše je
závislý na tom, co chodí do banky. Dosud není přehled, a proto není v tabulce
uveden.
Bylo požádáno zaslat „Přehled na Fondu K.Heneše za minulé roky“
členům ÚZ OS ČMS e-mailem.
Kraus Antonín – vznesl dotaz, zda se v rozpočtu počítá i s potřebnou finanční
částkou na plánovanou návštěvu delegace SOF – odpověděl Dr. Grospič –
návštěva nezatíží náš rozpočet, je financováno z prostředků SOF.
O návrhu bylo hlasováno – pro 16, proti 0, zdržel se 1.
Návrh byl s c h v á l e n bez připomínek.
K bodu 6.
Návrh rozpočtů ÚZ OS ČMS a BOZP na rok 2018
Ing. Vladimír Folprecht uvedl předložené materiály, týkající se
předběžného návrhu rozpočtu ÚZ OS ČMS na rok 2018 a k předběžnému
návrhu rozpočtu účelové dotace státu na výkon odborové kontroly BOZP
na rok 2018.
Podrobně vysvětlil jednotlivé položky příjmů i výdajů v předložených
tabulkách. Je třeba respektovat, že příjmy se musí rovnat výdajům. Vzhledem
k tomu, že náklady jsou již cca 3 roky stabilní, je třeba počítat i se zvýšením
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nákladů, např. nájemné atd.
Otázku BOZP vysvětlil výkonný tajemník Křížek. Informoval o jednání
na ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, o podpisování smluv – za odbory
podepisuje Fr Křížek. O získání dalších dvou inspektorů BOZP.
Peč Martin – nastupuje dne 16.4.2018 na 3 měsíční kurz bezpečnosti práce ve
škole v Brně. V červnu t.r. pak bude skládat závěrečné zkoušky a bude pracovat
jako 2. inspektor, společně s Františkem Křížkem. Dalším inspektorem bude
Tošil Marek.
V diskusi k tomuto bodu vystoupili:
Houha Jaroslav – vznesl dotaz k celkovým příjmům, k rozdílům mezi příjmy a
výdaji na rekreačním zařízení Vlkov. Dotaz zodpověděl Ing. Folprecht.
O návrhu bylo hlasováno – pro 16, proti 0, zdržel se 1.
Návrh byl s c h v á l e n bez připomínek.
K bodu 7.
Příspěvková morálka základních článků a individuálně organizovaných
členů OS ČMS za rok 2017 a za 1. – 3. měsíc roku 2018
Materiál uvedl výkonný tajemník František Křížek.
Přítomným byly rozdány materiály:
Stav placení členských příspěvků OS ČMS
-Přehled o úhradě členských příspěvků OS ČMS od 1.1.2017 do 31.12.2017
–základní články
–individuální členové
–mimořádné příspěvky
–poslanci
–příspěvky na VII. sjezd
- Přehled o úhradě členských příspěvků od 1.1.2018 do 31.12.2018
–základní články
– individuální členové
–mimořádné příspěvky
–poslanci
Stav placení mimořádných příspěvků OS ČMS
-Přehled o úhradě mimořádných příspěvků od 1.1.2017 do 31.12..2017
Stav placení členských příspěvků OS ČMS
- Přehled o úhradě členských příspěvků od 1.1.2018 do 28.2.2018
– individuální členové
Stav placení příspěvků na VII. sjezd OS ČMS
- Přehled o stavu placení příspěvků na sjezd OS ČMS od 31.7.2017
Výkonný tajemník ÚZ OS ČMS František Křížek hovořil o stavu placení
členských příspěvků OS ČMS, o příspěvkové morálce v jednotlivých
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organizacích. Poděkoval všem poctivě platícím organizacím, které platí členské
příspěvky včas.
Uvedl, že je třeba do budoucna dbát na včasné placení členských
příspěvků, na zakládání nových organizací, na získávání nových členů a tím i
finančních prostředků.
Dr. Grospič informoval o stavu členské základny v ČR.
V diskusi k tomuto bodu vystoupili:
Peč Martin
Dr. Pernes Zdeněk
Vejvodová Věra
Saleta Václav
Vrožia Emanuel
Kraus Antonín
Meriáčová Zdenka
Vlková Jana
Procházková Jiřina
Houha Jaroslav
Tošil Marek
Červinka Miroslav
Ing. Folprecht Vladimír
Mlčák Stanislav
Křížek František
JUDr. Grospič Stanislav
Obsah všech diskusních příspěvků je na záznamovém zařízení, které je
uloženo na Centrále OS ČMS.
Vzato na vědomí.
K bodu 8.
Stanovisko Revizní komise ÚZ OS ČMS a BOZP za rok 2017 a
za 1. – 3. měsíc roku 2018
–ústně
Předseda Ústřední revizní komise OS ČMS Ing. Jan Stupka přednesl
zprávu ÚRK OS ČMS. Uvedl, že komise se nesešla z pracovních důvodů
členek, že vypracoval pouze stanovisko k výsledku hospodaření za rok 2017
a k plánu na rok 2018 v oblasti čerpání dotace na BOZP a vlastního rozpočtu
OS ČMS.
Podrobná zpráva je přílohou originálu zápisu.
O návrhu bylo hlasováno – pro 17, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl s c h v á l e n bez připomínek.
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K bodu 9.
Projednání a schválení návrhu „Jednacího řádu ÚZ OS ČMS“
Materiál uvedl předseda JUDr. Grospič Stanislav. Uvedl, že nový
„Jednací řád ÚZ OS ČMS“ vychází z „Jednacího řádu“ co byl schválen
v minulém volebním období s tím, že Ing. Folprecht provedl drobné úpravy,
které byly do předloženého materiálu zapracovány.
Houha Jaroslav upozornil na písařskou chybu v textu v odstavci I. – má
být správně VII. sjezdem.
O návrhu bylo hlasováno – pro 17, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl s c h v á l e n bez připomínek.
K bodu 10.
Projednání a schválení návrhu „Organizačního řádu ÚZ OS ČMS“
Materiál uvedl předseda JUDr. Grospič Stanislav. Uvedl, že nový
„Jednací řád ÚZ OS ČMS“ vychází z „Jednacího řádu“ co byl schválen
v minulém volebním období s tím, že Ing. Folprecht provedl drobné úpravy,
které byly do předloženého materiálu zapracovány.
Houha Jaroslav upozornil na písařskou chybu v textu v odstavci I. – má
být správně VII. sjezdem.
O návrhu bylo hlasováno – pro 17, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl s c h v á l e n bez připomínek.
K bodu 11.
Projednání a schválení vnitřních „Směrnic OS ČMS“ (souvisejících
s Hospodářskou směrnicí)
Předloženy byly tyto materiály:
Vnitřní předpis k provádění pokladních operací v OS ČMS a v pobočných
odborových organizacích
V předloženém materiálu byla doplněna účinnost dnem 4.4.2018.
O návrhu bylo hlasováno – pro 17, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl s c h v á l e n bez připomínek.
Vnitřní předpis pro výběr a zúčtování členských příspěvků v odborových a
pobočných odborových organizacích OS ČMS
V předloženém materiálu byla doplněna účinnost dnem 4.4.2018.
O návrhu bylo hlasováno – pro 17, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl s c h v á l e n bez připomínek.
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K bodu 12.
Projednání a schválení návrhů do komisí při ÚZ OS ČMS
Přílohou „Organizačního řádu ÚZ OS ČMS“ byl rozdán materiál
Odborný aktiv ÚZ OS ČMS – odborová organizace
Tento materiál bude rozšířen o další dvě komise. Komisi mládeže a
Komisi pro činnost s výrobními organizacemi.
Do komisí byli navrženi:
Komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Předseda komise: Křížek František
Složení komise: Peč Martin, Tošil Marek, Maršíček Zdeněk
Komise zahraniční
Předseda komise: JUDr. Grospič Stanislav
Složení komise: Peč Martin, Tošil Marek, Sedláček Vladimír, Mareš Petr
Komise kulturní a rekreační
Složení komise: Vlková Jana
Komise mládeže
Předseda komise: Peč Martin
Komise pro činnost s výrobními organizacemi
Předseda komise: Tošil Marek
Bylo uloženo členům ÚZ OS ČMS navrhnout členství do komisí při ÚV
OS ČMS a návrhy zaslat na Centrálu.
K tomu se vyjádřil Stanislav Mlčák, uvedl, že by v komisích měli být
členové, kteří nedojíždějí z tak velké dálky.
O návrhu bylo hlasováno – pro 17, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl s c h v á l e n bez připomínek.
K bodu 13.
Různé
a) Inventarizace základních prostředků a DKP v sídle „Centrály OS ČMS“
Výkonný tajemník František Křížek informoval o potřebě provedení
inventury v sídle Centrály. O odepsání některých základních prostředků, např.
televize atd. Byla pro tyto účely zřízena „Inventarizační komise“ ve složení:
předseda: Karel Hloušek
členové: Vejvodová Věra
Linhartová Danuše
O návrhu bylo hlasováno – pro 17, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl s c h v á l e n bez připomínek.
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b) Vystoupil Vladimír Sedláček s informací o mezinárodní spolupráci
v rámci SOF.
Vzato na vědomí.
K bodu 14.
Diskuse
Členové ÚZ OS ČMS vystupovali v diskusi k jednotlivým bodům.
K INFORMACI
bylo rozdáno:
- Prohlášení k propouštění ve Vítkovických strojírnách
- Strategie Odborového sdružení Cech, Moravy, Slezka po VII. sjezdu OS ČMS
- Časopis „Doba seniorů č. 4
K bodu 15.
Usnesení a závěr
Předseda návrhové komise Antonín Kraus přednesl úpravy a doplňující
návrhy k předloženému návrhu usnesení ve smyslu diskuse.
Všechny navržené úpravy byly do usnesení zapracovány.
O doplněném návrhu usnesení bylo hlasováno.
Při hlasování byl vysloven souhlas – pro 17, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl po doplnění s c h v á l e n
– je přílohou tohoto zápisu.
Závěrem předsedající Dr. Stanislav Grospič poděkoval všem přítomným
za aktivní účast na dnešním jednání – 2. zasedání ÚZ OS ČMS, které zakončil
ve 13,05 hod.

Ověřovatelé:
Karel H l o u š e k
František K ř í ž e k

Zapsala: Danuše Linhartová
V Praze dne 4. dubna 2018

xx
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