Zápis
z 3. zasedání Rady Ústředního zastupitelstva Odborového sdružení Čech,
Moravy, Slezska, konaného dne 22. června 2018 v Praze,

v sídle„Centrály“, Politických vězňů 9, Praha 1, (1. patro, č. dveří 74)
________________________________________________________________
Účast: JUDr. Grospič Stanislav, Křížek František, Vlková Jana, Kraus
Antonín, Mareš Petr, Saleta Václav, Mlčák Stanislav, Havlíček Václav,
Ing. Vladimír Folprecht, Ing. Jan Stupka, Mádlová Alena,
Sedláček Vladimír, Tošil Marek, Peč Martin, Tarik Muhič
Omluven: Dr. Pernes Zdeněk

P r o g r a m:
1. Informace o průběhu a výsledku jednání 2. zasedání ÚZ OS ČMS
konaného dne 4.4.2018
2. Informace o příspěvkové morálce základních článků a individuálně
organizovaných členů OS ČMS za 1. – 5. měsíc roku 2018
3. Předběžné plnění rozpočtu ÚZ OS ČMS, včetně rozpočtu na kontrolu
BOZP pro rok 2018
4. Návrh na doplnění komisí „Odborného aktivu při ÚZ OS ČMS“
5. Informace o přípravě „Setkání mladých odborářů SOF“ srpen – září 2018
6. Diskuse
7. Různé
Zasedání Rady ÚZ OS ČMS zahájil v 9,02 předseda JUDr. Stanislav
Grospič, přivítal přítomné a seznámil je s programem. Podkladové materiály pro
dnešní jednání obdrželi přítomní písemně, některé byly předneseny ústně.
O návrhu programu bylo hlasováno.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé tohoto zápisu: Radou ÚZ OS ČMS byli schváleni
JUDr. Grospič Stanislav a Křížek František
Zapisovatelka: Linhartová Danuše
K bodu 1
Informace o průběhu a výsledku jednání 2. zasedání ÚZ OS ČMS konaného
dne 4.4.2018
-Ústně
Informaci přednesl předseda ÚZ OS ČMS JUDr. Gropič. Uvedl, že zápis
i usnesení z 2. zasedání Rady ÚZ OS ČMS obdrželi všichni členové e-mailem.
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K zápisu nebyly žádné připomínky – byl vzat na vědomí.
K usnesení – informoval o plnění jednotlivých bodů usnesení v ukládací části.
Konstatoval, že a na Centrálu OS ČMS nebyly zaslány žádné návrhy na
doplnění členství v komisích. Úkol zpracovat Zprávu o rozvoji členské základny
OS ČMS v termínu do 30. června t.r. – nebyla zatím z důvodu nemoci
zpracována. Výkonný tajemník Křížek uvedl, že zpráva bude vypracována
společně s přehledem o stavu členské základny OS ČMS v termínu do
31.12.2018.
Na 3. zasedání ÚZ OS ČMS v říjnu t.r. bude podána
„Informace o stavu zpracování společné zprávy“. Stejně
tak bude předložena „Zpráva o skutečném stavu
finančních prostředků na „Fondu Karla Heneše“.
Výkonný tajemník Křížek dále hovořil o úkolech pro MO a ZO OS ČMS
o vyrovnání členských příspěvků za rok 2018 a o zasílání objednávek, včetně
finančních prostředků na Občasník pro rok 2018. Uvedl, že redakci nebyla
zaslána objednávka žádná a dosud nebylo zaplaceno.
Dále informoval o uzavírání kolektivních smluv a o zpracování
„Informace o stavu úrazovosti v organizacích za rok 2017“. – dosud nebyly na
Centrálu zaslány žádné, nově uzavřené „Kolektivní smlouvy“.
K pracovní úrazovosti byl rozdán písemný materiál.
Bylo doporučeno tento materiál rozmnožit,
a zaslat všem členům k dispozici.
Úkol, zaslat všem členům ÚZ OS ČMS odkaz na záznam z jednání
VII. sjezdu OS ČMS v Nymburku ze dne 9.12.2017 – byl splněn. Na předsedy
ZO a MO OS ČMS zaslány nebyly, vzhledem k tomu, že na Centrále nejsou
e-mailové adresy k dispozici.
Plnění usnesení z 2. zasedání ÚZ OS ČMS bylo
vzato na vědomí.
K bodu 2
Informace o příspěvkové morálce základních článků a individuálně
organizovaných členů OS ČMS za 1. – 5. měsíc roku 2018
Výkonný tajemník OS ČMS František Křížek hovořil o stavu placení
členských příspěvků OS ČMS a o příspěvkové morálce.
Přítomným byly rozdány materiály písemně.
Stav placení členských příspěvků OS ČMS
a) Přehled o úhradě členských příspěvků od 1.1.2018 do 31.5.2018
-základní články
b) Přehled o stavu placení členských příspěvků od 1.1.2018 do 31.5.2018
-individuální členové
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Bylo doporučeno předložený materiál upravit takto:
Materiál pod bodem a) – základní články
v položce 18 – místo ZO OS ČMS při OV KSČM Teplice, která byla zrušena
a členové přešli od 1.1.2018 do ZO Ústí nad Labem,
v položce 21 doplnit – ZO Česká Lípa, Liberec a Frýdlant v Čechách,
v položce 29 budou asi doplněni ZO Oslavany.
Stav placení mimořádných příspěvků OS ČMS
Přehled stavu placení mimořádných příspěvků od 1.1.2018 do 31.5.2018
Stav placení příspěvků na Fond Karla Heneše
-Přehled o stavu placení příspěvků od 1.1.2015 do 31.5.2018
V položce roku 2018 budou doplněny další organizace.
Dále výkonný tajemník František Křížek uved, že 21 odborových
organizací nemá dosud zaplaceny členské příspěvky, v Praze ukončilo cca
110 členů své členství v odborových organizacích, Morava – Bohumín má v
současné době z 200 pouze 40 členů odborové organizace, na Severní Moravě je
pouze 114 členů.
Bylo doporučeno, aby předseda JUDr. Grospič, společně s výkonným
tajemníkem Křížkem, v měsíci srpnu – září t.r. navštívili příslušné odborové
organizace, aby zjistili příčiny úbytku členů.
Závěrem vyslovil poděkování všem platícím odborovým organizacím,
zejména panu Kolářovi z Bohumína, za jeho včasné placení členských
příspěvků.
K otázce příspěvkové morálky se vyjádřili všichni přítomní členové Rady
ÚZ OS ČMS.
Mareš Petr – uvedl, že od 1.7.2018 se obnoví činnost v organizaci v Setuze, že
získá další 4 členy, kteří přejdou z chemičky.
Havlíček Václav – hovořil o ZO a MO v Příbrami, uvedl, že stav v organizacích
je dobrý.
Saleta Václav – uvedl, že členské příspěvky má zaplaceny, má 13 členů,
2 členové zemřeli.
Vlková Jana – sdělila, že členské příspěvky má zaplaceny, má 18 členů, získala
1 novou členku – poslankyni.
Kraus Antonín – sdělil, že členské příspěvky má zaplaceny, jeho organizace má
78 členů. Uvedl, že je třeba problémy s členskou základnou dále řešit a hledat
cesty v celém odborovém sdružení, věci koordinovat.
JUDr. Grospič Stanislav – uvedl, že by v průběhu letních měsíců chtěl
s odborovými organizacemi jednat, navazovat kontakty a snažit se organizace
posouvat dále.
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Mlčák Stanislav – hovořil o problémech Městské realitní kanceláře – Mráčková,
odbory se rozpadají, členové by přešli do jeho odborové organizace. Nejvíce
členů odešlo po zasedání sjezdu, když se zvedla výše členských příspěvků.
Výkonný tajemník Křížek závěrem konstatoval, že se připravuje rozdělení
ZO Česká Lípa a Liberec, V Jihočeském kraji se vede jednání o vzniku
organizace Oslavany. Je třeba se zabývat situací ve škole generála Svobody
v Havířově, Městské realitní kanceláři – Mráčková, Středním odborném učilišti
Mladá Boleslav. Doporučil uskutečnit se členy Rady ÚZ OS ČMS výjezdy do
základních organizací, zejména s Martinem Pečem, aby se seznámil
s organizacemi, pokud jde o bezpečnost práce.
Rada ÚZ OS ČMS
I. bere na vědomí situaci o placení
členských příspěvků.
II. ukládá ZO a MO OS ČMS
věnovat větší pozornost stabilizaci organizací.
K bodu 3
Předběžné plnění rozpočtu ÚZ OS ČMS, včetně rozpočtu na kontrolu
BOZP pro rok 2018
Výkonný tajemník OS ČMS František Křížek uvedl předložené materiály,
které byly členům rozdány písemně.
Vyhodnocení rozpočtu ÚZ OS ČMS k 31.5.2018
Plnění rozpočtu účelové dotace státu na výkon odborové kontroly BOZP
k 31,5,2018
Informoval, že první finanční prostředky obdržel z MPSV 1.6.2018, dále
o placení nákladů za I. a II. čtvrtletí. Uvedl, že obdržel od MPSV nový počítač a
tiskárnu v hodnotě 14.200,- Kč, jako pomůcku pro práci BOZP. Jeden starý
počítač bude převeden na Rekreační středisko Vlkov.
Stanislav Mlčák vznesl dotaz k nákladům na rekreační středisko Vlkov.
Na jeho dotaz odpověděl výkonný tajemník Křížek.
Ve vyhodnocení rozpočtu je uveden rozdíl v nákladech na Vlkov 144,4 %.
K tomu Antonín Kraus doporučil v položce Vlkov navýšení rozpočtu, pokud
budou další náklady. V měsíci září navýšit rozpočet – udělat úpravu podle
skutečných nákladů.
Rada ÚZ OS ČMS vzala současnu situaci na vědomí,
upravila rozpočet, aby byly v souladu příjmy s výdaji
v položce Rekreačního zařízení Vlkov a doporučila
ho předložit ke schválení 4. zasedání Rady
ÚZ OS ČMS v září t.r.
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K bodu 4
Návrh na doplnění komisí „Odborného aktivu při ÚZ OS ČMS“
Materiál uvedl předseda ÚZ OS ČMS JUDr. Grospič. Vzhledem k tomu,
že nebyly na Cenrálu zaslány žádné návrhy na doplnění komisí, bylo
doporučeno v programu pozvánky dnešního jednání, aby členové Rady přinesli
návrhy na doplnění komisí s sebou.
K projednání tohoto bodu byli přizváni Marek Tošil, Martin Peč a Tarik
Muhič.
Materiál, který je přílohou č. 1 „Organizačního řádu ÚZ OS ČMS –
odborová organizace“ –„ Odborný aktiv“ – ÚZ OS ČMS – odbor.org., který byl
schválen na 2. zasedání ÚZ OS ČMS dne 4.4.2018 a předložen dnešnímu
jednání 3. zasedání Rady ÚZ OS ČMS k doplnění u některých komisí o činnost,
o předsedu a o jmenovité složení komise.
Členové Rady ÚZ OS ČMS doporučili tyto úpravy a doplnění:
- Komisi organizační rozdělit na komise dvě na „Komisi organizační“ a nově
„Komisi pro propagační práci a občasník“.
1. Komise organizační
Funkce: poradní, koncepční
Činnosti: zůstávají v původním znění, vypouští se pouze část věty
– zpracování informačního systému pro ZO a MO OS ČMS
Složení komise: Kraus Antonín , Svobodová Věra, Linhartová Danuše
Předseda komise: Mlčák Stanislav
2. Komise pro propagační práci a občasník
Funkce: informační
Činnosti: - zpracování informačního systému pro ZO a MO OS ČMS webové stránky
- propagační činnost OS ČMS a SOF v ČR, Občasník OS ČMS
Složení komise: Peč Martin, Sedláček Vladimír, Slanina Milan – člen
korespondent
Předseda komise: Špidla Dalibor
V souvislosti se zřízením této komise se Rada ÚZ OS ČMS usnesla, že
každý její člen dodá článek o činnosti své organizace do časopisu „Občasník“
v termínu do 1.10.2018.
Další komise se upravují a doplňují takto:
3. Komise hospodářsko-ekonomická
Složení komise: Folprecht Vladimír, Ing. Stupka Jan, Kroftová Věra,
(+hospodář revizní komise)
Předseda komise: Kraus Antonín
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4. Komise legislativní
Složení komise: JUDr. Grospič Stanislav, Vichian Stanislav, Dr. Kokoška
Petr,
externě – Dr. Smutný Karel, Nedvědová Marie
Předseda komise: Dr. Pernes Zdeněk
5. Komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Složení komise: doplní se o další členy: Mareš Petr, Machač Martin
6. Komise žen
Složení komise: Věra Klontza-Jaklová, Grochalová Soňa, Svobodová Věra,
Marešová Ladislava
Předseda komise: Justina Hernes
7. Komise zahraniční
Složení komise: doplní se o dalšího člena: Manolis Klontzas
8. Komise kulturní a rekreační
Složení komise: doplní se o další členy: Merhoutová Hana, Kraus Antonín,
Houha Jaroslav, Janeček Gusta, Mlčák Stanislav
Předseda komise: Křížek František
9. Komise mládeže
Složení komise: Šlerka Adam, Hermes Justina
Předseda komise: Tarik Muhič
10. Komise pro činnost s výrobními organizacemi
Činnosti: - výměna zkušeností a vzájemná pomoc zástupců výrobních
organizací.
- vzájemná spolupráce a součinnost – a to i při získávání nových
členů a zakládání nových organizací OS ČMS ve firmách
Složení komise: JUDr. Grospič Stanislav, Mareš Petr, Machač Martin,
+ zástupce z výrobních organizací
K bodu 5
Informace o přípravě „Setkání mladých odborářů SOF“ srpen – září 2018
K projednávání tohoto bodu byl přizván Vladimír Sedláček.
Informaci o přípravě „Setkání mladých odborářů SOF“ přednesl předseda
ÚZ OS ČMS JUDr. Grospič. Uvedl, že setkání je ve stádiu příprav, že se
domlouvá termín až na druhou polovinu října t.r., počítá se s účastí cca 78 členů.
Na přípravě se budou podílet společně s Vladimírem Sedláčkem. Setkání by
mělo být 4denní, mělo by mít pracovní charakter. Jednání o přípravách by se
mělo konat v měsíci červenci. Zatím není přesně vybráno místo konání, uvažuje
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se o Praze, Příbrami, Rakovníku, Boleslavsku. Náklady by měly být cca 700,Kč na osobu a den. Příprava setkání se bude ještě projednávat se SOF.
Vzato na vědomí.
K bodu 6
Diskuse
Diskuse proběhla u každého bodu zvlášť.
K bodu 7
Různé
V rámci tohoto bodu přednesl
1. předseda Ústřední revizní komise OS ČMS Ing. Jan Stupka
Zprávu Ústřední revizní komise OS ČMS za rok 2017 a I. pololetí 2018
Obsah zprávy je přílohou tohoto zápisu.
Ústřední revizní komise OS ČMS se sešla na svém zasedání 22.6.2018
ve složení Ing. Jan Stupka a Alena Mádlová. Dana Nosková se nemohla
zúčastnit z pracovních důvodů. Komise se zabývala kontrolou hospodaření
za 2. pololetí roku 2017 a 1.- 5.2018, jak na účtu OS ČMS, tak i BOZP a
vyhodnocením příspěvkové morálky organizací i individuálních členů v roce
2018.
Zpráva ÚRK OS ČMS byla vzata na vědomí.
2. Vystoupila členka ÚRK OS ČMS Alena Mádlová s připomínkou – proč jsou
veškeré platby, výpisy atd. vedeny přes účet v České spořitelně, která má
nevýhodné, vysoké poplatky. Doporučila věc posoudit a přejít k jinému
bankovnímu ústavu, např. Komerční bance. Proč se nevyužije elektronické
bankovnictví, ušetřilo by se ročně velké množství finančních prostředků, které
organizace potřebuje. Bylo doporučeno změnit účty, trvalé příkazy, rozšířit
podpisové vzory atd.
Rada ÚZ OS ČMS uložila předsedovi
JUDr. Grospičovi a výkonnému tajemníkovi
Křížkovi se touto otázkou zabývat a v co
nejkratším termínu řešit.
3. Předseda JUDr. Grospič předložil písemný materiál
„Společné prohlášení Svazu Nové odbory a Odborového sdružení Čech, Moravy
a Slezska k zájmu široké veřejnosti o odborovou organizovanost“.
Doporučil na konci prvního řádku druhého odstavce drobnou opravu –
správně má být ….Odborové sdružení Čech…..
Seznámil přítomné se vznikem a činností svazu Nové odbory, o jejich
zájmu o spolupráci s OS ČMS.
Rada ÚZ OS ČMS vyslovila souhlas se
společným prohlášením.
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K INFORMACI:
byly rozdány materiály:
-Vláda schválila první obrysy rozpočtu na příští rok 2019
-Příjmové rozdíly v Česku a EU
-Mzdy rostou nejrychleji za posledních 15 let
-Plošné zvýšení platů
Vzhledem k tomu, že byl program jednání 3. zasedání Rady ÚZ OS ČMS
vyčerpán, poděkoval předseda ÚZ OS ČMS JUDr. Stanislav Grospič
přítomným za aktivní účast na jednání Rady ÚZ OS ČMS, které zakončil
ve 12,08 hod.

Ověřovatelé zápisu:
JUDr. Grospič Stanislav
Křížek František

Zapsala: Linhartová Danuše

xxx
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