
2. schůze Předsednictva ČMOSA dne 18. 1. 2022 
(informativní výpis z projednávaných bodů) 

 
• Plánovaná pracovní setkání a schůzky: 

− Avizovaná schůzka s NGŠ AČR arm. gen. Ing. Alešem Opatou za účelem nastavení mantinelů 
pro jednání mezi AČR a ČMOSA je nově plánována na 25. 1. 2022; předmětem schůzky bude 
i domluva termínu na Vyhodnocení plnění KS 2017 za rok 2021 a pozvání na zasedání ÚV ČMOSA 
11.-13. dubna 2022 v Komorním Hrádku. 

− Na 2. 2. 2022 je plánováno setkání se ZV ZO ČMOSA při VZ 551240 – Úsek oprav Jaroměř 
a dále pak setkání s se zástupci Úseku oprav Jaroměř a Centra zabezpečení oprav Lázně 
Bohdaneč ve věci návrhu na úpravu katalogu prací (NV č. 222/2010 Sb.) a zavedení zvláštního 
způsobu určení platového tarifu (§ 6 NV č. 341/2017 Sb.) pro občanské zaměstnance MO. 

− Plánována pracovní schůzka zástupců ČMOSA (předseda a místopředsedkyně ČMOSA) 
s ředitelem LOM Praha, s. p., Mgr. Jiřím Protivou, je nově stanovena na 15. 2. 2022; schůzky 
v LOM Praha se zúčastní i předseda ČMKOS Josef Středula.  

− Setkání zástupců ČMOSA s ministryní obrany Mgr. Janou Černochovou se přes opakované 
výzvy zatím neuskutečnilo, bude zaslán oficiální dopis s žádostí o stanovení termínu setkání - na 
schůzce pak budou nastaveny podmínky spolupráce a paní ministryně bude požádána o obnovení 
pravidelných čtvrtletních setkání mezi zástupci ČMOSA a MO. 

− Setkání zástupců státních podniků s ministryní obrany, které se mělo uskutečnit dne 20. 1. 2022 
ve VZ Bedřichov Špindlerův Mlýn, bylo zrušeno (náhradní termín ještě není stanoven, ale setkání 
se uskuteční v Praze) – V této souvislosti předseda ČMOSA informoval o vzneseném požadavku 
u státního tajemníka v MO Ing. Petra Vančury na účast zástupců ČMOSA při výběrovém řízení na 
ředitele VLS, s. p. Státní tajemník ubezpečil, že toto sdělí Nř SPI MO Mgr. Filipem Říhou, který má 
nyní toto na základě pověření k řízení v kompetenci.  

• Nemovitosti ČMOSA – Další informace ve věci kontroly stavu nemovitostí ČMOSA: 

1) Praha - byt 1+1 o rozloze 46,3 m2 v panelovém domě v pražské čtvrti Černý Most (adresa: 
Bouřilova 1105/8, 198 00 Praha 9), který byl zakoupen jako „služební byt pro předsedu ČMOSA, 
a dosud byl pronajímán (ukončení nájmu dohodou ke dni 31. 12. 2021) – po kontrole stávajícího 
stavu (29. 12. 2021 pořízení prvotní fotodokumentace a 13. 1. 2021 předání klíčů po vystěhování 
nájemníků, dodatečná fotodokumentace) je zřejmé, že byt vyžaduje kompletní rekonstrukci, a to 
i z bezpečnostních důvodů, neboť je zde nefunkční elektřina (nejedná se jen o vyhořelé zásuvky 
a nefunkční vypínače, ale i o celé okruhy rozvodů); předložen materiál s fotodokumentací 
a odhadem finančních nákladů rekonstrukce (je časový tlak na zahájení prací, neb by bylo třeba 
začít s rekonstrukcí před zahájením stavební sezóny, dokud ještě mají stavební firmy volné termíny 
(únor/březen 2022), a za ceny, které ještě nedosáhly stropu ve zdražování); schválen byl postup: 
Svolání mimořádného zasedání ÚV ČMOSA pro vyjádření k rekonstrukci nemovitosti ČMOSA na 
Černém Mostě (formou videokonference s hlasováním per rollam).  

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 – kontrola byla provedena předsedou 
a místopředsedkyní ČMOSA s ohledem na nutnost řešit nefunkční vytápění v jedné jednotce, 
osvětlení ve společných prostorách domu a možnost nového nájemce nebytových prostor 
(schválen nákup 2 přímotopů a LED osvětlení do prostor schodiště; domluven nový nájemce), 
ostatní členové předsednictva se se stavem nemovitosti seznámí během únorové schůze, která 
proběhne zde (avizovány byly opravy elektřiny, vchodových dveří, sklepních prostor, kde se 
objevily trhliny v klenbách atd.) 

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 – ve věci seznámení se se skutečným stavem pro rozhodnutí o budoucnosti 
daní nemovitosti byla domluven termín návštěvy členů předsednictva, a to po březnové schůzi dne 
15. 3. 2022 v Praze, tj. před zasedáním ÚV ČMOSA (ve dnech 11. - 13. 4. 2022), aby bylo možno 
předložit konkrétní návrh a případné finanční požadavky s tím spojené. 
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• Zrušení pevných linek Kanceláře odborového svazu (KOS) – Pevné linky byly již definitivně 
zrušeny.  

• Kanceláře KOS – Avizovaná směna kanceláří OS se uskutečnila, nyní jsou všechny 4 kanceláře 
(kancelář č. 303 až 306) v 8. patře v Domě Radost (směna realizována za shodných nájemních 
podmínek, tj. bez finančního navýšení pronájmu). Prostor zasedací místnosti je s ohledem na 
stávající protiepidemická opatření prozatím vyhovující pouze pro schůze Revizní komise ČMOSA 
(popř. Sekcí ČMOSA) a uvedení návštěv na jednání s předsedou ČMOSA; pro schůze 
Předsednictva ČMOSA bude nadále využívána zasedací místnost OS Doprava, která je rozměrově 
větší a lze tak dodržet nařízené rozestupy mezi jednotlivými členy při zasedání. 

• ZO ČMOSA při KOS – Předseda ZO p. Jan Košta podal informace o činnosti ZO ČMOSA při KOS, 
proběhlo vyhodnocení plnění KS za rok 2021 a předloženy byly požadavky v rámci kolektivního 
vyjednávání pro rok 2022. 

• Sekce ČMOSA – pro další činnost odvětvových, profesních a zájmových sekcí ČMOSA (zřízeny 
čtyři sekce: sekce skladových útvarů, sekce správy nemovitého majetku, sekce vojenských hasičů 
a sekce mládeže) byli osloveni stávající předsedové sekcí ve věci předložení návrhů na jmenování 
členů sekcí ČMOSA (funkční období člena sekce jsou čtyři roky); předsednictvo po obdržení návrhů 
bezodkladně zajistí jmenování členů a předsedů sekcí ČMOSA.  

• BOZP – Byly předloženy výsledky svazové inspekce BOZP za rok 2021 a schválen plán kontrol 
BOZP pro rok 2022. 

• Spolupráce se SON – Bylo schváleno prodloužení spolupráce se Sdružením nájemníků ČR, z. s., 
pro rok 2022 (předseda Ing. Milan Taraba), jejímž základním posláním je bezplatné poradenství 
poskytované členům OS v oblasti nájmů bytů, domů a prostor, k problematice služeb spojených 
s užíváním bytu, dále v oblasti bytového spoluvlastnictví a bytového družstva a v poskytování 
informací k získání příspěvku, doplatku na bydlení atd. 

• FKSP - Předseda ČMOSA informoval o jednání ve věci rozpočtu FKSP na rok 2022, kdy odborové 
organizace ZOO OSSOO (předseda Ing. Bc. Pavel Holotík) a SOS (předsedkyně Ing. Dagmar 
Šormová) požadovaly zrušit příděl na účty nákladových středisek a prostředky vložit do zápůjček 
na bytové potřeby, aby se snížila stávající čekací doba (nyní se čeká téměř 2 roky), s čímž za 
ČMOSA vyjádřil zásadní nesouhlas. MO navrhovalo snížit příděl na zaměstnance ze 40 Kč/měs. 
na 25 Kč/měs., tj. 300 Kč za rok, předseda ČMOSA nakonec prosadil příděl na zaměstnance ve 
výši 30 Kč/měs., tj. 360 Kč za rok. Dalším problémem byla částka týkající se příspěvku pro 
odborové orgány (na kolektivní vyjednávání) ve výši 180.000 Kč (145.000 Kč pro ČMOSA a 35.000 
Kč pro SOS) dle KS2022, a to s ohledem na její nečerpání v předchozích letech (nečerpané 
prostředky nyní „spadly do bazénu“). => Dne 12. 1. 2022 byly schváleny zásady využití prostředků 
FKSP a rozpočet příjmů a výdajů fondu státním tajemníkem v MO a zaslány na ČMOSA (výše 
přídělu do účtů nákladových středisek byla uvedena ve výši 30 Kč/měs. na zaměstnance pro rok 
2022, tj. 360 Kč/rok/zaměstnance). 

• Brožura ČMOSA - Z tiskárny již bylo doručeno zadaných 150 ks výtisků brožury „Stanovy ČMOSA 
schválené VIII. sjezdem ČMOSA, který se konal ve dnech 22. - 23. 10. 2021“, které budou 
poskytnuty předsedům ZO ČMOSA, členům Předsednictva ČMOSA, předsedovi RK ČMOSA 
a dále budou vyžívány k dokládání na úřadech a v bankách (několik výtisků bylo za tímto účelem 
již ověřeno a zasláno do ZO ČMOSA). 

• Informace o činnosti ČMKOS - Předseda ČMOSA informoval, že od poslední schůze 
Předsednictva ČMOSA proběhly 2 Rada ČMKOS, kde nejprve zazněly informace o proběhlých 
sjezdech, volbách a dění v jednotlivých odborových organizacích/svazech, pak se probírala 
problematiky spojená s aktivitou a akcemi Pro Libertatis, které poškozují dobré jméno stávajících 
odborových organizací/svazů, a dále byl diskutován připravovaný sjezd ČMKOS, který by se měl 
konat koncem dubna v Hotelu Olšanka. Podrobně byly diskutovány výsledky kolektivních 
vyjednávání, které jsou ve velkém rozpětí, neboť růst mezd/platů se podařilo vyjednat v rozsahu 
2 až 10 % (průměr je 3 až 4 %) a hojně byl diskutován návrh státního rozpočtu pro rok 2022 
a jednání s ministrem zdravotnictví. Sněm ČMKOS, kde se účastní předseda ČMOSA 
a místopředsedkyně ČMOSA Z. Fojtíková, proběhne v březnu 2022 (poslední Sněm ČMKOS se 
konal dne 10. 12. 2021) s tím, že se bude konat dle aktuální pandemické situace prezenčně nebo 
formou videokonference (v případě konání formou videokonference se bude muset termín 
odsunout o několik měsíců) s tím, že usilováno bude o formu prezenční (Hotel Olšanka – Praha 3). 
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• RROS - Ohledně zastoupení v Regionálních radách odborových svazů sdružených 
v ČMKOS informoval předseda ČMOSA o zjištěné skutečnosti, že ČMOSA má zastoupení pouze 
v některých z těchto RROS, a proto vyzval členy předsednictva k zamyšlení, zda by se přímo oni 
či jimi delegovaní zástupci ze ZO ČMOSA mohli daných RROS zúčastnit tak, aby byl ČMOSA 
zastoupen ve všech – nebo alespoň ve většině RROS (přínos je spatřován především z účasti na 
krajských tripartitách); termín pro předložení návrhů na zastoupení: 3. schůze Předsednictva 
ČMOSA, která proběhne ve dnech 22. – 23. 2. 2022 v Olomouci. 

• 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 členy ZO ČMOSA při VLS 
Lipník nad Bečvou. 


