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3. schůze Předsednictva ČMOSA ve dnech 22. – 23. 2. 2022 
(informativní výpis z projednávaných bodů) 

 
• Plánovaná pracovní setkání a schůzky: 

− Dne 2. 2. 2022 se uskutečnilo plánované setkání se ZV ZO ČMOSA při VZ 551240 – Úsek oprav 
Jaroměř a dále pak setkání 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. 
Nejprve se předseda ČMOSA setkal s náčelníkem mjr. Ing. Jiřím Farbarem ve věci řešení 
problémů zařazení zaměstnanců CZO ALog s ohledem na nové technologie a techniku AČR, 
následně proběhlo setkání s členy závodního výboru ZO ČMOSA při VZ 5512 Jaroměř. 
Uvedených akcí se též zúčastnili p. Lenka Hejzlarová, členka Předsednictva ČMOSA, 
p. František Polívka, předseda ZO ČMOSA při VZ 551240, Ing. Jan Hanousek, hlavní inženýr 
Úseku oprav Jaroměř, dále členové ZV místní ZO ČMOSA a za Kancelář odborového svazu Ing. 
Světlana Trojanová. Obě setkání i uspořádaná prohlídka prostor pracovišť Úseku oprav Jaroměř 
CZO proběhly v přátelském duchu. V průběhu jednání byly identifikovány problémy, s kterými se 
potýká vedení i zaměstnanci v posledním období a jež je třeba společnými silami řešit. Na závěr 
zazněla dohoda o společné návštěvě u ředitele Agentury logistiky ve Staré Boleslavi. Informace 
o návštěvě s fotografiemi byly uveřejněny na webu a facebooku ČMOSA. 

− Dne 3. 2. 2022 proběhne schůzka s předsedkyní SOS MO Ing. Dagmar Šormovou a předsedou 
OSSOO Ing. Bc. Pavlem Holotíkem ve věci dohody o společného postupu – dohoda by měla být 
o tom, že bude na MO vznesen požadavek na společná jednání ve věci záležitostí zaměstnanců 
MO (státních i občanských), tj. za účasti všech 3 předsedů odborových organizací, s následnou 
domluvou předsedů na jednotném postupu ve vztahu k projednávaným záležitostem 
zaměstnanců MO, tj. bude ze strany předsedů odborových organizací vždy vyžádán čas pro 
uskutečnění domluvy na jednotném stanovisku. Zvážena bude také možnost zaslání písemné 
žádosti na uskutečnění schůzky předsedů odborových organizací se ST v MO (přepokládána 
dohoda na čtvrtletních informativních schůzkách); předpokládaný termín v druhé půli března.  

− Dne 15. 2. 2022 proběhla v LOM Praha, s. p., pracovní schůzka zástupců ČMOSA (předseda 
ČMOSA a místopředsedkyně ČMOSA L. Vondrová) s ředitelem LOM Praha, s. p., Mgr. Jiřím 
Protivou; setkání se účastnil i předseda ČMKOS Josef Středula + předseda ČMOSA trval na 
účasti i zástupců odborových organizací LOM Praha, čemuž bylo ze strany vedení podniku 
nakonec vyhověno: V rámci setkání došlo k prezentaci činnosti podniku, shrnutí výsledků za 
uplynulý rok a představením nejen „vojenských“ projektů pro AČR a ozbrojené síly ČR, ale 
i širokých možností v tzv. nevojenském portfoliu pro civilní instituce, a to s následnou prohlídkou 
podniku. Dále proběhla na místě neformální diskuse k vnitroodborovým tématům, kdy hlavním 
tématem vzájemného dialogu byly informace z oblasti lidských zdrojů, výsledky kolektivního 
vyjednávání a jednotlivé oblasti KS mezi ZO ČMOSA při LOM Praha a vedením podniku. Na 
závěr byly uvedeny informace související s optimalizací struktury jednotlivých závodů LOM 
Praha, s. p., v Malešicích, ve Kbelích a v Centru leteckého výcviku v Pardubicích, které mají 
bezprostřední souvislost se zahájením nové etapy rozvoje LOM PRAHA, s. p., a dalším vývojem 
fungování podniku. Na závěr byla domluvena i následná návštěva Centra leteckého výcviku 
v Pardubicích, kde účast přislíbil rovněž i předseda ČMKOS. Informace a fotografie ze setkání 
v LOM Praha, s. p., byly ihned zavěšeny na web a facebook ČMOSA. 

− Dne 18. 2. 2022 se na základě písemné žádosti předsedy ČMOSA uskutečnilo setkání zástupců 
odborových organizací (předseda ČMOSA, předsedkyně SOS Ing. Dagmar Šormová a předseda 
Ing. Bc. Pavel Holotík) s ministryní obrany Mgr. Janou Černochovou v prostorách PS PČR 
(probíhalo schvalování státního rozpočtu ČR a jednalo se o pandemickém zákonu, proto byla 
přesunuta schůzka z MO do PS) ve věci nastavení spolupráce sociálních partnerů a obnovy 
dohody o konání pravidelných čtvrtletních setkání zástupců ČMOSA a MO. Projednávána byla 
různá témata v záležitosti AČR a záležitosti zaměstnanců MO (např. navyšování počtu vojáků 
a občanských zaměstnanců). Paní ministryně sdělila, že při projednávání SR nedošlo v resortu 
MO ke krácení požadavku, ani počtu systemizovaných míst, ale je třeba zajistit obsazenost 
alespoň části dosud neobsazených míst v MO (nyní neobsazena místa pro cca 100 státních a 200 
občanských zaměstnanců), aby bylo možné další navyšování osob. Předseda ČMOSA zde mj. 
informoval o neúspěšném požadavku na jeho účast ve výběrovém řízení na ředitele VLS, s. p., 
což paní ministryni velmi překvapilo a sdělila, že si celou záležitost prověří (požadavek byl 
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vznesen předsedou ČMOSA u státního tajemníka v MO Ing. Petra Vančury, který ho ubezpečil, 
že toto sdělí NřSPI MO Mgr. Filipu Říhovi, do jehož kompetence nyní toto na základě pověření 
k řízení spadá, ale ani přes opakované výzvy nebylo zajištěno). Na závěr setkání předseda 
ČMOSA tlumočil pozvání ministryni obrany k účasti na zasedání ÚV ČMOSA dne 12. dubna 2022 
v Komorním Hrádku, které paní ministryně přijala. 

− Dne 25. 2. 2022 se uskutečnila schůzka s NGŠ AČR arm. gen. Ing. Alešem Opatou za účelem 
nastavení mantinelů pro jednání mezi AČR a ČMOSA a k pozvání na zasedání ÚV ČMOSA 
11. - 13. dubna 2022 v Komorním Hrádku: Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře, NGŠ 
AČR předběžně přislíbil svou účast na dubnovém zasedání ÚV ČMOSA v Komorním Hrádku. 
Informace a fotografie ze setkání byly ihned zavěšeny na web a facebook ČMOSA. 

− Dne 28. 2. 2022 se uskuteční schůzka u státního tajemníka v MO Ing. Petra Vančury ve věci 
připravovaného OMDZ k 1. 4. 2022, o jejichž výsledcích přislíbil předseda ČMOSA informovat na 
další schůzi předsednictva. 

− Dne 2. 3. 2022 proběhne schůzka s generálním ředitelem VoZP Ing. Josefem Diesslem ve věci 
nastavení příspěvku VoZP na rekondiční pobyty členů ČMOSA a osobního předání pozvání 
k účasti na II. zasedání ÚV ČMOSA. 

− Na dne 9. 3. 2022 je domluvena schůzka předsedy ČMOSA a místopředsedkyně ČMOSA 
Z. Fojtíkové s NřSPI MO Mgr. Filipem Říhou, jenž byl pověřen řízením Sekce správy a řízení 
organizací MO za odvolaného Mgr. Lukáše Klučku, a to ve shodné záležitosti, která byla dříve 
dojednána s pověřeným NřSSŘO MO Mgr. Lukášem Klučkou, tedy v záležitosti dohody o konání 
pravidelných čtvrtletních setkání zástupců státních podniků a zástupců příspěvkových organizací 
s vedením Sekce správy a řízení organizací MO.  

− Průběžně probíhají jednání se zástupci MO dle aktuálních požadavků ze ZO ČMOSA. Předseda 
ČMOSA „zaštiťuje“ mj. probíhající jednání se zástupci ze sekce státního tajemníka MO ve věci 
uzavřených ÚKS, které nebyly před podpisem zaslány k supervizi na MO, a s jejichž zněním nyní 
MO nesouhlasí, a tudíž požaduje jejich vypovězení.  

• 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; návrhy z organizačních jednotek odborového svazu jsou průběžně 
shromažďovány v Kanceláři odborového svazu a na 4. schůzi Předsednictva ČMOSA proběhne 
jmenování členů všech 4 sekcí ČMOSA (funkční období člena sekce jsou čtyři roky).  

• Mezinárodní styky ČMOSA – Od roku 1991 je ČMOSA členem Mezinárodní odborové centrály 
veřejných služeb (PSI a EPSU), dále na bilaterální úrovni spolupracuje se Slovenským odborovým 
svazem zaměstnanců obrany a v posledních letech ČMOSA rovněž spolupracuje se zástupci 
odborových svazů veřejných služeb Rakouska a Slovenska. V oblasti mezinárodních styků 
spolupracuje ČMOSA i s ČMKOS při realizaci jejich aktivit. Na schůzi byl projednán materiál ve věci 
mezinárodních styků ČMOSA za rok 2021, kdy bylo konstatováno, že po celý rok byla tato oblast 
poznamenána opatřeními proti šíření pandemie koronaviru, která byla přijímána jednotlivými státy 
dle aktuální epidemické situace. Řada akcí byla zrušena či přesunuta do dalšího roku, jiné se konaly 
náhradní formou prostřednictvím videokonference či webináře. V roce 2022 je očekáváno konání 
odloženého Sjezdu Slovenského odborového svazu zaměstnanců obrany v Trenčíně (prezenčně 
v březnu-dubnu) a ve věci pravidelných setkání v rámci česko-slovenské spolupráce odborových 
svazů je kalkulováno uskutečněním dvoudenního setkání v ČR.  

• ÚV ČMOSA – Předseda ČMOSA informoval, že na II. zasedání ÚV ČMOSA, které se bude konat ve 
dnech 12. - 13. dubna 2022 ve VZ Komorní Hrádek předběžně přijali pozvání tito hosté: ministryně 
obrany Mgr. Jana Černochová, státní tajemníka v MO Ing. Petr Vančura, ředitel odboru platové 
politiky MO Ing. Robert Vágner, předseda ČMKOS Josef Středula, generální ředitel VoZP Ing. Josef 
Diessl a NGŠ AČR arm. gen. Ing. Aleš Opata.  

• Nemovitost ČMOSA v Olomouci, Ostružnická 29 – Dne 22. 2. 2022 proběhla podrobná kontrola 
stavu objektu (vícepatrový dům blízko centra města bez možnosti parkování) členy Předsednictva 
ČMOSA - kontrole na místě podléhaly rozvody elektřiny ve společných prostorách objektu, nutnost 
renovace vstupních dveří a mříží na oknech obchodu, údržba žulového soklu domu, podklady pro 
rozhodnutí o konzervaci historických kleneb ve sklepních prostorách (dle statického nálezu), výměna 
poštovních schránek, výmalba společných prostor, zvážení renovace stávajících dřevěných oken 
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a vytvoření/umístění loga ČMOSA nad vchodovými dveřmi atd. Po projednání nutných oprav, údržbě 
a renovaci na březnové schůzi bude dle rozhodnutí Předsednictva ČMOSA zpracován materiál pro 
dubnové zasedání ÚV ČMOSA, vč. kalkulace předpokládaných nákladů a fotodokumentace, který 
bude předložen jako návrh na investici do majetku ČMOSA. 

• Motivační program ČSOB pro členy ČMOSA – Předsednictvo ČMOSA odsouhlasilo uzavření 
smlouvy k nabídce Motivačního programu ČSOB, která zahrnuje nadstandardní výhody pro všechny 
členy ČMOSA, a to včetně 3 % benefitu k výplatě, jestliže bude mzda/plat zasílán na účet v ČSOB 
(běžný účet ČSOB Plus Konto) nebo Poštovní spořitelně. Detaily nabídek a další výhody pro členy 
ČMOSA naleznete na www.motivacniprogram.csob.cz, podrobné podklady budou zaslány 
předsedům ZO ČMOSA, a to vč. formuláře „Potvrzení o zaměstnání pro účastníka ČSOB 
Motivačního programu“, který budou členové ČMOSA v bance dokládat k vybranému produktu se 
zvýhodněním. 

• Rozdělení poukazů na rehabilitační/rekondiční pobyty zajišťované ČMOSA – V dané záležitosti 
byl zpracován materiál, ze kterého uvádíme: 

− Došlo k prodloužení smlouvy s Lázněmi Luhačovice, a. s., a to uzavřením dodatku ke smlouvě 
o poskytnutí rekondičních pobytů „Dodatek č. 9 ke Smlouvě o poskytnutí rekondičních pobytů 
pro členy ZO ČMOSA a jejich rodinné příslušníky a pro individuální členy“ - 225 ks poukazů 
s možností navýšení; ke dni 8. 2. 2022 je v Kanceláři ČMOSA evidováno již 125 oprávněných 
žádostí o rekondiční pobyt.  

− K uzavření smlouvy o poskytnutí rekondičních pobytů s Lázněmi Bohdaneč (v minulosti 
využíváno především VLS, s. p.) a s lázněmi Teplice nad Bečvou, bohužel, nedošlo. 

− Ve stavu rozpracovanosti je pak dokument „Smlouva o zabezpečení rekondičních pobytů pro 
rok 2022“ s VLRZ Praha (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace), a to 
v následujících zařízeních: VZ Měřín, VZ Bedřichov hotel, VLL Teplice, VLL Františkovy Lázně, 
VLL Karlovy Vary; ke dni 8. 2. 2022 je v Kanceláři ČMOSA evidováno již 22 žádostí o rekondiční 
pobyt u VLRZ. Další schůzka předsedy ČMOSA s ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D., 
v dané záležitosti se uskuteční dne 9. 3. 2022. 

Na žádné rekondiční poukazy není momentálně poskytován příspěvek od Kanceláře ČMOSA. 
Během jednání se generálním ředitelem VoZP Ing. Josefem Diesslem bylo dohodnuto, že v rámci 
preventivní péče bude VoZP přispívat na rekondiční pobyty organizované ČMOSA částkou 1.500 Kč 
osobám, které jsou pojištěnci VoZP - jedná se o poukazy do zařízení Lázně Luhačovice, a. s., VLL 
Teplice, VLL Františkovy Lázně a VLL Karlovy Vary. 
Dále ČMOSA nabízí všem svým členům možnost rekondičního pobytu v rekreační chatě ČMOSA 
v Řevnicích; ke dni 8. 2. 2022 je v Kanceláři ČMOSA evidováno celkem 17 žádostí o rekondiční 
pobyt v rekreační chatě ČMOSA v Řevnicích. 

• Vyhodnocení platového vývoje za I. až IV. čtvrtletí 2021 v organizační složce státu MO - Byl 
projednán předložený materiál k vyhodnocení platového vývoje v MO za uplynulý rok 2021 s tím, že 
bylo na závěr konstatováno, že i přes pokračující koronavirovou pandemii, jejíž dopady a důsledky 
pociťuje každý z nás v každodenním životě, v MO nedošlo v roce 2021 k negativnímu ovlivnění 
vývoje v oblasti zaměstnanců a platů. Dokladem tohoto stavu je, že měsíční průměrný plat za 
všechny zaměstnance MO zůstal v podstatě na stejné úrovni jako v roce předchozím, v případě 
státních zaměstnanců se jedná dokonce o nárůst oproti roku 2020, dále došlo k mírnému zvýšení 
průměrné platové třídy, a dokonce byly se souhlasem ministra plošně „ve vlnách“ vypláceny odměny 
z tzv. úspory z nenaplněnosti/úspory z neobsazenosti a z tzv. úspory z nemocnosti, a zvýšil se počet 
rozpočtově krytých míst, a tedy i počet zaměstnanců MO. 

• Informace o činnosti ČMKOS - Předseda ČMOSA informoval, že od poslední schůze 
Předsednictva ČMOSA proběhla Rada ČMKOS dne 14. 2. 2022, kde byly probírány v zásadě tyto 
věci: 

− náležitosti Sněmu ČMKOS v Hotelu Olšanka, který se bude konat dne 8. 3. 2022, 

− záležitosti ve věci připravovaného Sjezdu ČMKOS v Hotelu Olšanka, který se má konat 
prezenčně ve dnech 29. – 30. 4. 2022,  

− ohledně státní rozpočtu ČR bylo diskutováno především snížení prostředků na zaměstnanost 
a zvýšení kvót na přijímání/zaměstnávání cizinců do ČR (nyní je v ČR 800.000 cizinců, z toho 
100.000 podnikatelů), především Kubánců a Vietnamců, kde je předpoklad, že toto povede 
k jejich zaměstnávání na nekvalifikovaných pozicích za minimální mzdu, což nepříznivě ovlivní 
následné vyjednávání o zvýšení platů a mezd pro následující období, 

− podány informace o vyhlášených stávkových pohotovostech odborů, 

− předloženy informace o činnosti vedení ČMKOS, 

http://www.motivacniprogram.csob.cz/
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− prezentován přehled o výsledcích kolektivního vyjednávání – rozptyl dojednaného navýšení 
platů a mezd je od 1 % do 17 % (17 % se podařilo vyjednat v Aircraft Industries, a.s., dříve Let 
Kunovice; nejčastěji rozmezí 4 - 5 %). 

• RROS - Ohledně zastoupení v Regionálních radách odborových svazů sdružených 
v ČMKOS předseda ČMOSA vyzval členy Předsednictva ČMOSA k doložení kandidátů, aby 
i ČMOSA měl zastoupení ve většině RROS, a to především za účelem jejich účasti na krajských 
tripartitách; termín pro předložení chybějících návrhů na zastoupení: 4. schůze Předsednictva 
ČMOSA, která proběhne dne 15. března 2022 v Praze. 

• 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 člena ZO ČMOSA při VLS Lipník 
nad Bečvou. 

 
 

 


