
1. schůze Předsednictva ČMOSA dne 7.12.2021  

(informativní výpis z projednávaných bodů) 
 

• Plán činnosti Předsednictva ČMOSA – Byly schváleny termíny schůzí Předsednictva ČMOSA pro 
rok 2022, přičemž pro konání prezenční schůze je jednáno o možnosti využití zasedací místnosti 
OS Doprava, bylo schváleno nadále konání schůzí formou videokonference. 

• Zasedání ÚV ČMOSA – Předjednáno místo konání zasedání ÚV ČMOSA ve VZ Komorní Hrádek, 
přičemž přepokládané termíny zasedání jsou 12.-13. dubna 2022 a 11.-12. října 2022.  

• VIII. Sjezd ČMOSA konaný ve dnech 22.-23.10.2021 ve VZ Bedřichov – Projednán materiál ve 
věci „Výsledek hospodaření VIII. sjezdu ČMOSA“, ve kterém bylo konstatováno, že ke kladnému 
výsledku hospodaření sjezdu přispěly především sponzorské dary, které byly ve výši 105.000 Kč. 

• Brožura ČMOSA – Bylo schváleno zadání do tisku brožury „Stanovy ČMOSA schválené VIII. 
sjezdem ČMOSA, který se konal ve dnech 22.-23.10.2021“, a to v počtu 150 kusů. Brožury budou 
poskytnuty ZO ČMOSA a dále používány k dokládání na úřadech a v bankách (několik výtisků bude 
za tímto účelem předloženo k ověření).  

• Projednávané dokumenty se zástupci MO:  

1) Pomůcka FKSP ke KS2022 – nová Pomůcka FKSP byla projednávána dne 30.11.2021; některé 
ze vznesených připomínek byly již zapracovány.  

2) Pracovní řád – Znění bylo postupně řešeno a diskutováno, konečná verze materiálu „Pracovní 
řád“ bude rozeslána k připomínkám v rámci meziresortního připomínkového řízení, a proto 
předseda ČMOSA vyzval k věnování obzvláštní pozornosti této důležité vnitřní normě, jejímu 
pečlivému prostudování a požádal o včasné zaslání připomínek. 

3) Systemizace k 1.1.2022 odsouhlasená dne 5.11.2021 – Diskutovány možnosti ohledně nové 
systemizace služebních a pracovních míst od 1.1.2022, která nebyla dosud zveřejněna a dle 
sdělení předsedy ČMOSA by měla přinést reorganizaci struktury MO. 

4) Jednání ve věci neuzavřených smluv s VLS na úklidy - Podána informace o průběhu pracovního 
jednání zástupců ČMOSA s Nř SPI MO Mgr. Filipem Říhou za účelem vyřešení situace ohledně 
neuzavření smluv mezi VLS, s. s., a MO na vnitřní a venkovní úklidy a také smlouvy na 
zabezpečení ARO; jednání se uskutečnilo dne 22.11.2021.  

• Nemovitosti ČMOSA – Podána informace ve věci kontroly stavu nemovitosti ČMOSA: 

1) Praha - byt 1+1 v panelovém domě v pražské čtvrti Černý Most, který byl zakoupen jako 
„služební byt pro předsedu ČMOSA; pronajímatelka bytu požádala o ukončení nájmu dohodou 
ke dni 31.12.2021; 

2) Olomouc - vícepatrový dům blízko centra (bez možnosti parkování), kde je pronajímán prostor 
47 m2 v přízemí jako obchod (nebytový prostor), další patra domu jsou pak v pronájmu 1 rodiny 
a několika studentů, a v posledním patře se nachází kancelář „detašovaného“ pracoviště KOS 
a pokoj pro ubytování funkcionářů ČMOSA v případě potřeby (obytné prostory jsou vytápěny 
přímotopy); 

3) Řevnice - rekreační objekt, který ČMOSA získala darem od členů ZO Dobruška; chata se 
nachází na ostrově mezi Berounkou a mlýnským náhonem s přístupem pouze přes úzkou lávku 
pro pěší, tj. nachází se na území 3. záplavové zóny; největší problém je spatřován 
v nevyřešeném odvodu odpadních vod. 

Na závěr byly předloženy možné návrhy řešení a nákladnost zvažovaných opatření ve věci těchto 
nemovitostí ČMOSA, o čemž se bude jednat na dalších schůzích Předsednictva ČMOSA. 

• Rekreační pobyty pro členy ČMOSA – Podána informace ve věci uzavírání smluv a průběhu 
jednání k pobytům v Lázních Luhačovice, VLRZ a Lázních Bohdaneč: Lázně Luhačovice jsou již 

podepsány (více méně je vše domluveno; ve věci příspěvku VOZP ve výši 1.500 Kč na pobyt je 
předběžný příslib gen. ředitele Josefa Diessla, že tento příspěvek bude odborářům poskytnut za 
shodných podmínek i pro následující rok, tedy na základě žádosti ve stejném rozsahu jako v roce 
2021); k pobytů VLRZ proběhlo 3.12.2021 jednání s ředitelem Ing. Milanem Laubrem, Ph.D., kde 
bylo domluveno zaslání možné nabídky s ceníkem na KOS, a Lázně Bohdaneč, kde byly pobyty 
využívány našimi členy z VLS a nyní byl potvrzen jejich přetrvávající zájem, budou vyzvány 
k jednání o podmínkách pro uzavření smlouvy. Po uzavření smluv u všech zařízení budou veškeré 



informace a podmínky zaslány do ZO ČMOSA spolu s informací k rekreačním pobytu na chatě 
ČMOSA v Řevnicích. 

• Vyhodnocení platového vývoje za období I.-III. čtvrtletí 2021 v organizační složce státu MO – 
Byl projednán předložený materiál k vyhodnocení platového vývoje v MO za uplynulé období s tím, 
že bylo na závěr konstatováno, že i když období pandemie koronaviru nepřeje naší ekonomice, tak 
vývoj ohledně platů a zaměstnanců v MO lze označit za příznivý. V porovnání se stejným obdobím 
minulého roku došlo k navýšení měsíčního průměrného platu zaměstnanců MO i mírnému zvýšení 
průměrné platové třídy. 

• Informace o činnosti ČMKOS - Předseda ČMOSA informoval, že proběhl Sněm a Rada ČMKOS, 
kde se již podstatná část času věnuje plánům na Sjezd ČMKOS, který by se měl uskutečnit v dubnu 
2022. Pokud bude příznivá pandemická situace, která umožní, aby se Sjezd ČMKOS uskutečnil 
prezenční formou, pak se bude vše konat standardně jako vždy v termínu, který bude včas 
oznámen, v případě konání Sjezdu ČMKOS prostřednictvím videokonference se bude muset termín 
konání odsunout o několik měsíců a předpokládá se, že tato forma bude finančně nákladná. 

• Zrušení pevných linek Kanceláře odborového svazu (KOS) – Podána informace ve věci zrušení 
pevných linek v Domě Radost: O zrušení telefonní linky od O2 a výhodnějších mobilních tarifech pro 
zaměstnance KOS bude jednáno 8.12.2021 se zástupce O2; zrušení pevné „vojenské“ linky Alcatel 
k 1.12.2021 neproběhlo, a to z důvodu ztráty zaslané žádosti KOS na AKIS (nová žádost zaslána, 
ústně zrušení projednáno a přislíbeno).  

• Kanceláře KOS - Předseda ČMOSA informoval o zahájení jednání ve věci směny kanceláří v Domě 
Radost, kde jsou nyní 3 kanceláře v 8. patře a jedna kancelář pak o patro níž (7. patro). Bude-li 
směna možná za shodných nájemních podmínek (tj. především bez jakéhokoli finančního navýšení 
pronájmu), tak jak bylo předběžně ústně přislíbeno, tak dojde k realizaci této směny k 1.1.2022, 
čímž bude mít KOS všechny kanceláře pospolu v prostorách 8. patra Domu Radost (kancelář č. 303 
až 306).  

• Zrušení ZO ČMOSA – Informováno bylo o dvou žádostech o zrušení základní organizace ČMOSA:  

1) ZO ČMOSA při Agentuře finanční, Posádka Tábor (předsedkyně: Vladimíra Holovská, org. č.: 
25-0189-3308) – 4 členové v pracovním poměru požádali o individuální členství ČMOSA 
zasláním vyplněné příslušné žádosti jako přihlášky, jejich přijetí bylo Předsednictvem ČMOSA 
schváleno;  

2) ZO ČMOSA při VOP Přelouč (předseda: Milan Ais, org. č.: 25-0189-3308) – zde všichni 
důchodci, nepůsobí u zaměstnavatele, není právní nástupce ZO, nikdo neprojevil zájem 
o individuální členství, zbylé prostředky převedou po zrušení ZO na svaz, od KOS bude 
poskytnut návod k opatřením pro zrušení/výmaz odborové organizace. 

• Pomoc Moravě – Předseda ČMOSA sdělil, že se na účet ČMOSA vrátilo zpět 100.000 Kč, které 
byly zaslány na pomoc jižní Moravě zasažené tornádem (24.6.2021 na Břeclavsku a Hodonínsku 
ničivé bouře a tornádo o síle F3 až F4) s odůvodněním, že pomoc dorazila s velkým časovým 
odstupem (vyčkávalo se na schválení pomoci na zasedání ÚV ČMOSA), tudíž by nebylo možné 
uvést, kde byly tyto prostředky použity v souvislosti s danou živelnou pohromou. 

• Žádost o poskytnutí příspěvku při narození dítěte – Bylo schváleno poskytnutí příspěvku ve výši 
3.000 Kč z Podpůrného fondu ČMOSA při narození dítěte, a to pro členku ZO ČMOSA při VZ 6817 
Boletice a členku ZO ČMOSA při ÚVN Praha. 


