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4. schůze Předsednictva ČMOSA dne 15. 3. 2022 
(informativní výpis z projednávaných bodů) 

 
• Plánovaná pracovní setkání a schůzky: 

− Dne 28. 2. 2022 se předseda ČMOSA zúčastnil avizovaného jednání u státního tajemníka v MO 
Ing. Petra Vančury ve věci OMDZ k 1. 4. 2022, kde vyšlo najevo, že se jedná „jen o přesuny 
zaměstnanců“ v rámci sekcí, které kopírují plánovanou změnu v uspořádání sekcí MO od 
1. 4. 2022 + úpravy podmínek přesunu státních zaměstnanců „do bazénu“ ze zrušených úseků 
(odbor ochrany územních zájmů).  

− Dne 28. 2. 2022 se předseda ČMOSA účastnil jednání k vyhodnocení plnění KS2017 za rok 2021 
na sekci vyzbrojování a akvizic (SVA) MO, které se týkalo především státních zaměstnanců MO, 
takže komentováno bylo především ze strany předsedkyně SOS D. Šormové a předsedy OSSOO 
P. Holotíka. Zazněla zde dohoda o provádění vyhodnocení plnění KS2022 dvakrát ročně, 
přestože je nyní již vyžadováno pouze jedenkrát za rok, o což bude předseda ČMOSA usilovat 
i u dalších partnerů.  

− Dne 1. 3. 2022 se předseda ČMOSA účastnil jednání ZV ZO ČMOSA při LOM-CLV Pardubice, 
s tím, že se snažil urovnat rozjitřené vztahy mezi třemi odborovými organizacemi, které působí 
v rámci LOM Praha, s. p., a donutit je k jednání za účelem dosažení shody v zájmu všech členů 
odborových organizací a aby začaly opět vystupovat jednotně vůči zaměstnavateli. Následně dne 
10. 3. 2022 v dané záležitosti pak absolvoval předseda ČMOSA postupně schůzku se zástupci 
ZO ČMOSA při LOM ve Kbelích, následovalo jednání s ředitelem LOM Praha, s. p., Mgr. Jiřím 
Protivou a pak jednání se zástupci ZO ČMOSA při LOM v Malešicích. Dohoda z těchto jednání 
je v ustanovení mediátora/vyjednavače, který se bude účastnit schůzek u ředitele podniku a bude 
hájit zájmy všech tři ZO ČMOSA při LOM Praha, s. p.  
Plánované setkání předsedy ČMOSA, místopředsedkyň ČMOSA a předsedy ČMKOS s ředitelem 
LOM Praha, s. p., s prohlídkou pracovišť Centra leteckého výcviku v Pardubicích bylo odvoláno 
z důvodu mimořádné zahraniční cesty ředitele J. Protivy. Náhradní termín setkání zatím není 
stanoven. 

− Dne 2. 3. 2022 předseda ČMOSA během avizovaného jednání s generálním ředitelem VoZP Ing. 
Josefem Diesslem k probíhající spolupráci (ve věci příspěvku na rekondiční pobyty členům 
ČMOSA) tlumočil osobně pozvání Předsednictva ČMOSA na II. zasedání ÚV ČMOSA, které pan 
ředitel s potěšením přijal.  

− Dne 3. 3. 2022 proběhlo další jednání předsedy ČMOSA s předsedy daných ZO ČMOSA ve věci 
ÚKS, která nebyla dle KS před podpisem předložena na MO k supervizi a MO nyní požaduje 
jejich vypovězení. Předseda ČMOSA informoval o probíhajících jednáních 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 bez supervize MO. 

− Dne 9. 3. 2022 proběhlo jednání na VOLAREZE, p. o., kdy předseda ČMOSA a ředitel VLRZ Ing. 
Milan Lauber, Ph.D., podepsali Smlouvu o zabezpečení rekondičních pobytů a dalších služeb pro 
rok 2022 pro členy ČMOSA (ubytovací, stravovací a další služby v rámci vybraného rekondičního 
pobytu budou pro členy ČMOSA zajištěny ve VZ Měřín - hotel, VZ Bedřichov - hotel, VLL Teplice 
– lázeňský hotel Judita, VLL Františkovy Lázně – lázeňský hotel Kijev, VLL Karlovy Vary – 
lázeňský hotel Sadový Pramen). Podrobné info k pobytům je na webových stránkách ČMOSA. 

− Dne 9. 3. 2022 se mělo rovněž uskutečnit avizované jednání s NřSPI MO Mgr. Filipem Říhou ve 
věci nastavení spolupráce a v záležitosti dohody o konání pravidelných čtvrtletních setkání 
zástupců státních podniků a zástupců příspěvkových organizací s vedením Sekce správy a řízení 
organizací MO (probrána by měla být i situace ve VOP CZ, s. p., k níž byl zaslán dopis o korupci 
VZ i na předsedu ČMOSA) – jednání bylo zrušeno, pan náměstek byl nečekaně odvolán na 
jednání s ministryní obrany Mgr. Janou Černochovou. Nový termín setkání s předsedou ČMOSA 
a místopředsedkyní ČMOSA Z. Fojtíkovou byl po urgenci stanoven na 22. 3. 2022. 

− Dne 14. 3. 2022 se předseda ČMOSA zúčastnil jednání Regionální rady odborových svazů 
(RROS) Jihočeského kraje, kde byl dříve delegovaným zástupcem za ZO ČMOSA při ÚSNI 
České Budějovice, na němž bylo dohodnuto, že M. Petrovka zatím zde zástupcem zůstane 
(v případě, že by toto bylo neslučitelné časově s rolí předsedy ČMOSA, tak se bude hledat nový 
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kandidát). Předseda ČMOSA je nyní navíc zástupcem v RROS pro Prahu. V této souvislosti 
předseda ČMOSA poděkoval členům Předsednictva ČMOSA za doložené návrhy kandidátů na 
zastoupení ČMOSA v RROS sdružených v ČMKOS, neboť takto bude mít ČMOSA zastoupení 
ve většině RROS, což má přínos především v účasti členů na krajských tripartitách (RROS jsou 
orgány ČMKOS, které reprezentují odborové svazy v daném kraji působící a jsou současně 
partnery všem krajským orgánům a institucím státního, komunálního a zaměstnavatelského 
sektoru; k jejich ustanovení došlo již v roce 1999).  

− Dne 17. 3. 2022 se uskuteční pravidelná akce Konference v ÚVN Praha, na níž obdržel předseda 
ČMOSA pozvánku s výzvou pořadatelů, aby zde vystoupil se zdravicí.  

− Dne 31. 3. 2022 proběhlo na ředitelství Agentury logistiky (ALog) ve Staré Boleslavi v pořadí již 
druhé jednání zástupců ALog a zástupců vedení ČMOSA ve věci personální zabezpečení funkcí 
na nižších platových třídách u center logistiky, a to primárně u Centra zabezpečení oprav Lázně 
Bohdaneč, Úsek oprav Jaroměř (jednání v návaznosti na uskutečněnou schůzku dne 2. 2. 2022 
na Úseku oprav Jaroměř Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč ALog MO). Jednání se 
zúčastnili plk. gšt. Ing. Vít Watroba, Ph.D., zástupce ředitele ALog, pplk. Ing. Pavel Hynek, 
náčelník odboru technického zabezpečení ALog (bývalý náčelník Centra zabezpečení oprav 
Lázně Bohdaneč), mjr. Ing. Martin Dostál, náčelník úseku oprav Jaroměř Centra zabezpečení 
oprav Lázně Bohdaneč, mjr. Ing. Jiří Farbar, náčelník Centra zabezpečení oprav Lázně 
Bohdaneč, Ing. Jan Hanousek, hlavní inženýr Úseku oprav Jaroměř a za vedení ČMOSA pak 
Michal Petrovka, předseda ČMOSA, Lenka Hejzlarová, členka Předsednictva ČMOSA, a Ing. 
Světlana Trojanová, vedoucí odborný referent - specialista za Kancelář odborového svazu. Na 
žádost ZO ČMOSA Úseku oprav CZO Jaroměř zúčastnění řešili otázku, jak personálně obsadit 
pracovní pozice dělnických profesí s odborností nutnou k opravě speciální a vojenské techniky 
po skončení pracovního poměru současných zaměstnanců ALog, kteří jsou již v důchodovém 
nebo předdůchodovém věku. Aktualita s fotografiemi z akce byla uveřejněna na webových 

stránkách ČMOSA www.cmosarmady.cz. 

− Na dne 5. 4. 2022 je plánováno setkání předsedy ČMOSA s ředitelem APRPA plk. gšt. Ing. 
Pavlem Vobůrkou ve VZ Komorní Hrádek, kde budou dohodnuty podrobnosti k pobytu a službám 
v rámci plánovaným akcím ČMOSA, a to 5. schůzi Předsednictva ČMOSA a II. zasedání ÚV 
ČMOSA ve dnech, které se uskuteční ve dnech 11. - 13. 4. 2022. 

• Webové stránky ČMOSA - Předseda ČMOSA informoval o proběhlé aktualizaci a úpravě 
webových stránek ČMOSA, kterou zajistila Ing. Světlana Trojanová (zam. Kanceláře odborového 
svazu) ve spolupráci s Ing. Peterem Ivicou (člen Předsednictva ČMOSA) a poukázal především na 
uveřejněné informace ve věci spolkového (veřejného) rejstříku, sekcí ČMOSA, orgánů ČMOSA 
a veškerých dokumentů k činnosti ČMOSA.  

• Volba nového vedení ČMKOS - Předsednictvo ČMOSA dne 15. 3. 2022 rozhodlo o zaslání 
vyjádření za odborový svaz ve věci nového vedení ČMKOS. Ve vyjádření bude udána jednoznačná 
podpora pro opětovné zvolení stávajícího vedení ČMKOS (předseda Josef Středula, 
místopředsedové: JUDr. Vít Samek, Ing. Radka Sokolová), neboť se zasloužili o zviditelnění 
odborů, dali jim váhu a vždy vystupovali profesionálně a na vysoké úrovni. 

• 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 byly shromážděny 
v Kanceláři odborového svazu a na základě předloženého materiálu Předsednictvo ČMOSA 
rozhodlo dne 15. 3. 2022 o jmenování členů všech 4 sekcí ČMOSA, neboť  dle čl. 86 písm. e) Stanov 
ČMOSA je Předsednictvu ČMOSA vyhrazeno jmenovat a odvolat předsedu a další členy sekce. 
Funkční období člena sekce jsou čtyři roky.  

• ÚV ČMOSA – Předseda ČMOSA na minulé schůzi Předsednictva ČMOSA informoval, že na 
II. zasedání ÚV ČMOSA, které se bude konat ve dnech 12. - 13. 4. 2022 ve VZ Komorní Hrádek 
(bezprostředně navazuje na 5. schůzi Předsednictva ČMOSA), přijali pozvání: 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. Nicméně došlo ke komplikacím v pracovních plánech hostů, 
takže paní ministryně nezaručuje, že se dne 12. 4. 2022 dostaví na 14 hod. dle plánu, ale spíše až 
kolem 16.hod., předseda ČMKOS Josef Středula byl pozván na mimořádnou tripartitu, takže se za 

http://www.cmosarmady.cz/
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něj zúčastní místopředsedkyně ČMKOS Ing. Radka Sokolová a NGŠ AČR byl nečekaně vyslán na 
služební zahraniční cestu, takže se za něj zasedání ÚV ČMOSA zúčastní generálmajor Ing. Milan 
Schulc, MSc., ZNGŠ - inspektor AČR. Dále předseda ČMOSA předložil členům zpracovaný návrh 
dokumentu „Návrh na svolání II. zasedání ÚV ČMOSA ve dnech 12. a 13. 4. 2022 ve VZ Komorní 
Hrádek“, vč. návrhu na složení pracovních orgánů (mandátová a návrhová komise), kde jsou již 
zohledněny veškeré výsledky jednání s ředitelem APRPA Ing. Pavlem Vobůrkou (schůzka za účelem 
projednání konečného programu akce se s p. ředitelem P. Vobůrkou uskuteční dne 5. 4. 2022 ve VZ 
Komorní Hrádek). Prozatím se nevyskytl žádný organizační problém, pandemická situace také zatím 
umožňuje prezenční konání II. zasedání ÚV ČMOSA. 

• Investice ČMOSA - Předsednictvo ČMOSA dne 15. 3. 2022 rozhodlo o investování části finančních 
prostředků ČMOSA, které dosud „leží“ na běžném účtu u Č.S., a.s., s úrokem 0,01 %, do jiných 
bankovních produktů (spořící účet, termínovaný vklad, podílové listy) a konzervativních podílových 
fondů, které přinášejí vyšší úrok, a to s ohledem na neustále se zvyšující procento inflace. 

• Nemovitost ČMOSA v Olomouci, Ostružnická 29 – Ve věci postupu ohledně oprav nemovitosti 
ČMOSA v Olomouci (vícepatrový dům blízko centra v Olomouci bez možnosti parkování; v přízemí 
prostor 47 m2 pronajímán jako obchod, další patra jsou v pronájmu 1 rodiny a několika studentů, 
v posledním patře se nachází kancelář zaměstnance odborového svazu a pokoj pro ubytování 
funkcionářů ČMOSA v případě potřeby) pověřil předseda ČMOSA zaměstnance Kanceláře 
odborového svazu Ing. Pavla Jancka k zajištění soupisu s naceněním (kalkulace předpokládaných 
nákladů) všech potřebných oprava úprav, na nichž se shodli členové Předsednictva ČMOSA během 
kontroly stavu této nemovitosti, která proběhla dne 22. 2. 2022. Toto zahrnuje např. opravy rozvodů 
elektřiny ve společných prostorách objektu (vč. stávající „neúsporné“ osvětlení těchto prostor), 
renovaci vstupních dveří do objektu, výmalbu společných prostor domu, renovaci mříží na oknech 
obchodu, výměnu poštovních schránek, údržbu/očištění žulového soklu domu, renovaci či opravy 
stávajících dřevěných oken, vytvoření/umístění loga ČMOSA nad vchodovými dveřmi apod. + je 
třeba dospět k rozhodnutí o konzervaci historických kleneb ve sklepních prostorách (dle statického 
nálezu). Poté bude zpracován materiál na 5. schůzi Předsednictva ČMOSA a k následnému 
předložení k projednání na II. zasedání ÚV ČMOSA. Po rozhodnutí Předsednictva ČMOSA bude 
odpovídající materiál předložen ÚV ČMOSA jako návrh na investici do majetku ČMOSA. 

• Nemovitost ČMOSA v Řevnicích u Prahy - Ohledně stavu rekreační nemovitosti ČMOSA 
v Řevnicích (rekreační objekt/chata, který ČMOSA získala darem od členů ZO ČMOSA Dobruška; 
rekreační objekt/chata se nachází na ostrově mezi Berounkou a mlýnským náhonem, tj. nachází se 
na území 3. záplavové zóny, a je k ní přístup pouze úzkou lávkou pro pěší; problémem zde je 
nevyřešený odvod odpadních vod, kdy předpokládané náklady na vybudování ekologické čističky 
odpadních vod se odhadují na cca 0,5 mil. Kč) se předpokládá, že od 9. 11. 2021, kdy na mimořádné 
schůzi Předsednictva ČMOSA byli členové předsednictva vyzváni předsedou ČMOSA ke zvážení 
všech možností ohledně budoucnosti a možností dalšího využití této nemovitosti ČMOSA (nutno 
rozhodnout, zda přistoupit k prodeji nemovitosti či nemovitost ponechat ve vlastnictví ČMOSA 
a realizovat investici v řádu cca 0,5 mil. Kč do řešení odpadních vod – jímky + náklady na údržbu 
a opravy), uplynulo dostatečné množství času pro zvážení všech případných možností a po dnešní 
návštěvě s prohlídkou skutečného stavu této rekreační nemovitosti ČMOSA, dojde Předsednictvo 
ČMOSA k závěru, který bude následně zpracován do návrhu pro dubnové zasedání ÚV ČMOSA. 
Předseda ČMOSA uvedl, že předpokládá, že rozhodnutí předsednictva bude předloženo spolu 
s materiálem k nemovitosti ČMOSA v Olomouci, přičemž je mu známo, že prozatím se více členů 
předsednictva kloní k variantě zachování této rekreační nemovitosti ve vlastnictví ČMOSA a pro 
vynaložení finančních prostředků (investice) do oprav a úprav. Tedy v tomto případě by se jednalo 
rovněž o předložení návrhu investice finančních prostředků ČMOSA do nemovitosti ČMOSA ke 
schválení členů ÚV ČMOSA. 

• Nemovitost ČMOSA v Praze, byt ve čtvrti Černý Most - Ve věci probíhající rekonstrukce 
nemovitosti ČMOSA v Praze na Černém Mostě (byt 1+1 v panelovém domě, který byl zakoupen jako 
„služební byt“ pro předsedu ČMOSA) informoval předseda ČMOSA o postupu prací a plnění termínů 
dle stanoveného harmonogramu prací. Členům předsednictva byl zaslán materiál ohledně 
proběhlých kontrolních dnů a kontrolních prohlídek, včetně fotodokumentace proběhlých prací. 
V dané záležitosti všichni členové předsednictva obdrželi materiál zpracovaný na základě 
proběhlých kontrolních dnů a kontrolních prohlídek, vč. pořízené fotodokumentace. Zatím je 
dodržován časový harmonogram prací, takže stanovený termín dokončení rekonstrukce dne 
1. 5. 2022 by měl být dodržen. Kontrolní obhlídky probíhají pravidelně každý týden, občas i dvakrát 
týdně. 
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• Informace o činnosti ČMKOS - Předseda ČMOSA informoval, že od poslední schůze 
předsednictva proběhl dne 8. 3. 2022 v Hotelu Olšanka avizovaný Sněm ČMKOS, kde se účastnil 
předseda ČMOSA spolu s místopředsedkyní ČMOSA Z. Fojtíkovou. Byly zde probírány především 
otázky ve spojení s válečným stavem na Ukrajině, migrací obyvatel z Ukrajiny do sousedních států, 
a problémy, které jsou s velkým přílivem Ukrajinců do ČR spojeny (např. oblast školství, 
zdravotnictví).  
Předseda ČMOSA přislíbil zaslat členům předsednictva prezentaci ze Sněmu ČMKOS 
k ekonomickým ukazatelům, kde zaznělo velké množství zajímavých informací, a to především při 
porovnání ČR se sousedními státy. Na Sněmu ČMKOS mj. zazněla i potěšující informace, že za rok 
2021 přibylo přes 10.500 nových členů ČMKOS a bylo založeno 65 nových odborových organizací. 
Rada ČMKOS je plánována na 21. 3. 2022 formou videokonference, kde se předpokládá, že veškeré 
informace se již budou týkat připravovaného Sjezdu ČMKOS, který se bude konat ve dnech 
29. - 30. 4. 2022 v Hotelu Olšanka. Delegáty na Sjezd ČMKOS za ČMOSA jsou Michal Petrovka, 
předseda ČMOSA, a Jaroslava Fetterová, členka Předsednictva ČMOSA. 

• 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 ÚVN 
Praha. 


