
5. schůze Předsednictva ČMOSA  
konaná ve dnech 11. - 12. 4. 2022 ve VZ Komorní Hrádek 

(informativní výpis z projednávaných bodů) 
 

• Pracovní setkání a schůzky, činnost vedení ČMOSA: 

− Průběžná jednání v LOM Praha, s. p.: Předseda ČMOSA informoval o stavu řešení vyostřené 

situace v LOM Praha, s. p., a své účasti na jednání s ředitelem podniku i mezi jednotlivými 

odborovými organizacemi (schůzky v Pardubicích, Malešicích a ve Kbelích). Snahou předsedy 

ČMOSA je přimět zástupce všech tří odborových organizací k jednotnému postoji při 

vyjednávání se zástupci podniku. Na společném setkání zástupců všech tří odborových 

organizací předseda ČMOSA v roli mediátora dovedl jednání k domluvě na jednotném 

postupu při jednání s ředitelem Mgr. Jiřím Protivou a na zvýšeném úsilí o vstřícný postoj mezi 

sebou vzájemně, neb jsou „na jedné lodi“. Předseda ČMOSA bude v týdnu po Velikonocích 

informovat o výsledcích všech proběhlých jednání ředitele podniku. 

− Hosté na II. zasedání ÚV ČMOSA, které se bude konat 12. a 13. 4. 2022 ve VZ Komorní 

Hrádek u Chocerad: Ve věci pozvaných hostů na II. zasedání ÚV ČMOSA na 12. 4. 2022 

informoval předseda ČMOSA o včerejším (10. 4. 2022) potvrzení účasti ministryně obrany 

Mgr. Janě Černochové, která přijede spolu se státním tajemníkem v MO Ing. Petrem 

Vančurou, ředitelem odboru platové politiky MO Ing. Robertem Vágnerem, a navíc i s NM MO 

Mgr. Filipem Říhou. Čas jejich příjezdu je však avizován nejdříve v 16 hodin oproti původní 

14. hodině, čímž dojde k nutným změnám v programu zasedání. NGŠ arm. gen. Ing. Aleš 

Opata, který jako první potvrdil svou účast na II. zasedání ÚV ČMOSA, se z důvodu 

neočekávané služební zahraniční cesty omluvil a obratem oznámil svého zástupce na akci, 

kterým je generálmajor Ing. Milan Schulc, MSc., ZNGŠ - Inspektor AČR. Dále předseda 

ČMOSA informoval přítomné členy předsednictva o neúčasti předsedy ČMKOS Josefa 

Středuly na II. zasedání ÚV ČMOSA, a to z důvodu mimořádného jednání tripartity, který za 

sebe delegoval místopředsedkyni ČMKOS Ing. Radku Sokolovou. Generální ředitel VoZP Ing. 

Josef Diessl s účastí počítá. 

− Dlouhodobě odkládaná schůzka s NM MO Mgr. Filipem Říhou se uskuteční dne 12. 4. 2022, 

a to v průběhu jednání ÚV ČMOSA v Komorním Hrádku, kde bude mj. domluveno i pravidelné 

setkávání se zástupců MO se zástupci SP a PŘO MO (první setkání je plánováno uskutečnit 

v Domě Radost za asistence předsedy ČMOSA).  

− Dne 14. 4. 2022 se předseda ČMOSA zúčastní nejprve jednání ZV ZO ČMOSA při Univerzitě 

obrany a následně je plánována schůzka s rektorkou-velitelkou Univerzity obrany, kde bude 

mj. probírán stav ve věci uzavření ÚKS na Univerzitě obrany. 

− Dne 14. 4. 2022 by se měl předseda ČMOSA taktéž zúčastnit dalšího jednání na Agentuře 

logistiky v Brně, a to opět ve věci personální zabezpečení funkcí na nižších platových třídách 

u center logistiky, a to primárně u Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč, Úsek oprav 

Jaroměř. Obecně se během předchozích setkání všichni velitelé a jejich zástupci shodli na 

tom, že je pro ně po pracovní stránce „výhodnější“ zaměstnat na centru občanského 

zaměstnance než vojáka, neboť voják z povolání se musí účastnit se školení, cvičení, 

rehabilitací, jazykových kurzů a plnit úkoly/služby, za které mu pak náleží volno, kdežto 

občanský zaměstnanec je zaměstnán dle ZP a „každý den pracuje“. Předseda ČMOSA dále 

uvedl, že i přes tuto schůzku, bude nadále pokračovat v návštěvě jednotlivých center 

(v dohledné době je plánována návštěva v Týništi nad Orlicí), aby se seznámil s reálným 

stavem na místě a přislíbil opětovné informování o tomto problému zástupců Sekce státního 

tajemníka (zjm. ředitele odboru platové politiky MO Ing. Roberta Vágnera a státního tajemníka 

v MO Ing. Petra Vančuru, kteří o tomto byli již informováni hned po prvotním jednání a jsou 

otevřeni dalšímu jednání), ale i ministryni Mgr. Janu Černochovou, což chce poprvé předseda 

ČMOSA učinit již dne 12. 4. 2022, kdy paní ministryně přislíbila svou účast na II. zasedání ÚV 

ČMOSA a vyhradila si i čas pro uzavřené jednání se zástupci ČMOSA. 
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− Dne 8.5.2022 se předseda ČMOSA na pozvání NGŠ zúčastní pietního aktu na Vítkově 

v Praze. 

− Dne 25. 5. 2022 se uskuteční v Trenčíně VIII. sjezd Slovenského odborového svazu 

zaměstnanců obrany, kterého se za ČMOSA zúčastní předseda odborového svazu. Na tomto 

Sjezdu bude zvoleno nové vedení odborového svazu, kdy na post předsedy Slovenského 

odborového svazu zaměstnanců obrany jsou 3 kandidátky.  

• Nemovitost ČMOSA v Olomouci, Ostružnická 29 – Ve věci postupu prací 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 Ing. Pavla Jancka z KOS a pokoj pro 

ubytování funkcionářů ČMOSA v případě potřeby) byla dle předchozích dohod zpracována 

kalkulace předpokládaných nákladů a zpracovaný materiál na odsouhlasení výše investice bude 

předložen k projednání na II. zasedání ÚV ČMOSA (předpokládá se rozložení prací a investičních 

nákladů do 2-3 let).  

Důležitá poznámka: Bude zde nutná spolupráce s památkáři a dalšími odborníky ohledně 

konzervace a renovace původních kleneb ve sklepních prostorách (vše bude prováděno na 

podkladě zpracovaných posudků znalců v daném oboru).  

• 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; zásadním problémem 

zde je nevyřešený odvod odpadních vod, neboť předpokládané náklady na vybudování ekologické 

čističky odpadních vod se odhadují na cca 0,5 mil. Kč) budou v rámci II. zasedání ÚV ČMOSA 

předloženy členům k rozhodnutí varianty ohledně možností dalšího využití této nemovitosti 

ČMOSA, tj. bude 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) + 

investovat náklady na údržbu a opravy.  

Z členů Předsednictva ČMOSA se více členů kloní k variantě zachování této rekreační nemovitosti 

ve vlastnictví ČMOSA a prozatím investovat finanční prostředky pouze do oprav a úprav na 

základě zpracovaného plánu investic (popř. začít i pracovat na dokumentaci ke zbudování jímky 

s aktuální cenou). 

• 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 či jiné funkcionáře odborového svazu) informoval 

předseda ČMOSA o postupu prací a plnění termínů, přičemž odkázal na zaslaný materiál ohledně 

dalších proběhlých kontrolních dnů a kontrolních prohlídek s podrobnou fotodokumentací. 

Souhrnný materiál s fotodokumentací k průběhu rekonstrukce této nemovitosti ČMOSA bude 

předložen i na II. zasedání ÚV ČMOSA.  

Rekonstrukce bytu je k tomuto dni téměř dokončena, rozpočet byl po celou dobu stavby dodržován 

(oproti předpokladu bylo třeba pouze větší množství nivelace pro nerovnost podlah v kuchyni 

a pokoji + větší objem prací v broušení podlah), stejně jako termíny postupu prací (kontrolní dny 

probíhají 1-2 týdně). Předání bytu na základě Předávacího protokolu ke Smlouvě o dílo by mohlo 

proběhnout cca kolem 25. 4. 2022, tedy dříve oproti předpokládanému termínu ukončení stavby 

dne 1. 5. 2022. 

Původně byly ve schválené výši finančních prostředků „nad rozpočet rekonstrukce“ 

kalkulovány prostředky na kuchyňskou linku, kterou se však podařilo zajistit (včetně spotřebičů: 

sklokeramická varná desky, mikrovlnná trouba, nerezová výkonná digestoř a horkovzdušná 

vestavná trouba) bez nutnosti vynaložení těchto prostředků, čímž je možné uhradit další základní 

dovybavení bytu ČMOSA (např. osvětlení, zatemňovací systém oken, obložení stěny/prostory mezi 

spodní a vrchní řadou kuchyňských skříněk a úložná vestavná skříň do vstupního prostoru bytu na 

místo původní vestavné nefunkční skříně).  
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• Návrh definitivního rozpočtu ČMOSA pro rok 2022 – Předsednictvo ČMOSA schválilo 

předložený návrh definitivního rozpočtu ČMOSA na rok 2022, vč. podrobného komentáře 

k jednotlivým položkám rozpočtu, a pověřilo předsedu ČMOSA k jeho předložení v rámci 

II. zasedání ÚV ČMOSA, a to s podporou obdrženého stanoviska Revizní komise ČMOSA. 

• Investice ČMOSA – Předseda ČMOSA informoval o splnění všech schválených investičních 

akcích, o kterých Předsednictvo ČMOSA rozhodlo dne 15. 3. 2022 v rámci 4. řádné schůze 

Předsednictva ČMOSA (bylo rozhodnuto 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). 

Dále byly předsednictvem probírány další možnosti investování finančních prostředků ČMOSA, kdy 

Předsednictvo ČMOSA pověřilo předsedu ČMOSA k provedení opatření k dalším schváleným 

investicím. O průběhu plnění bude předseda ČMOSA informovat na další schůzi Předsednictva 

ČMOSA. 

• Vyhodnocení plnění KS2017 za II. pololetí 2021 / rok 2021 - Předseda ČMOSA informoval 

o průběhu „celkového“ vyhodnocení plnění KS2017 za rok 2021 na MO, kterého se za MO 

zúčastnil státní tajemník v MO Ing. Petr Vančura, Ing. Hana Pivoňková a Mgr. Daniel Maňas ze 

Sekce státního tajemníka, za odborové organizace se zúčastnil předseda ČMOSA Michal 

Petrovky, Ing. Světlana Trojanová z Kanceláře ČMOSA, dále Ing. Dagmar Šormová, předsedkyně 

SOS MO a Ing. Bc. Pavel Holotík, předseda OSSOO (od příští schůze se bude účastnit i nově 

působící odborová organizace v MO Pro Libertates).  

Ze strany zástupců MO nebyly v předložených vyhodnoceních za rok 2021 shledány žádné 

připomínky či uváděné nedostatky a požadavky, vše údajně probíhalo v souladu s platnou KS2017 

a bez připomínek. Ze strany odborových organizací, tedy především ze strany ČMOSA, byly však 

nedostatky konstatovány (v případech, kde předseda ČMOSA obdržel svolení daného předsedy 

ZO ČMOSA s použitím argumentace ze zaslaného vyhodnocení) a následně bylo k jednotlivě 

uvedeným nedostatkům projednávána možnost jejich odstranění s uvedením termínu pro zjednání 

nápravy (shledané nedostatky jsou uvedeny v zaslaném materiálu). Řešena byla mj. i otázka 

odpovědného zástupce BOZP za MO, který by byl partnerem odborových organizacích v dané 

problematice; státní tajemník přislíbil řešení a informování. Na závěr byla i zmíněna nedořešená 

ÚKS na Univerzitě obrany, které bude nadále věnována pozornost a součinnost pro dokončení 

daného dokumentu. 

• Rozbor pracovní úrazovosti za rok 2020 (za rok 2021 nebyly kontroly BOZP konány z důvodu 

koronavirové pandemie) – Předložený materiál byl vzat na vědomí s tím, že bude do budoucna 

přistoupeno k podrobnějšímu zpracování těchto informací. 

• Příprava II. zasedání ÚV ČMOSA – Předsednictvo ČMOSA vzalo na vědomí předložený materiál, 

vč. návrhu na složení pracovních orgánů (mandátová a návrhová komise) a časového 

harmonogramu jednání II. zasedání ÚV ČMOSA ve dnech 12. a 13. 4. 2022 ve VZ Komorní 

Hrádek. Předložený materiál zohlednil veškeré okolnosti ohledně účasti pozvaných hostů, 

požadavky členů ÚV ČMOSA i výsledky jednání s ředitelem APRPA Ing. Pavlem Vobůrkou 

a nebyly vzneseny žádné připomínky k průběhu, programu a organizačnímu zajištění akce. 

• Informace o činnosti ČMKOS - Předseda ČMOSA informoval, že od poslední schůze 

předsednictva proběhla formou videokonference Rada ČMKOS dne 21. 3. 2022, kde se veškeré 

projednávané informace týkaly připravovaného VIII. Sjezdu ČMKOS v Praze, který se bude konat 

ve dnech 29. a 30. 4. 2022 v Hotelu Olšanka a na kterém bude zvoleno nové vedení ČMKOS. 

Delegáty na Sjezd ČMKOS za ČMOSA je předseda ČMOSA Michal Petrovka, místopředsedkyně 

ČMOSA Ing. Lea Vondrová a členka Předsednictva ČMOSA p. Jaroslava Fetterová. Za ČMOSA 

byla podpořena varianta zvolit opět stávající vedení ČMKOS, tj. Josef Středula - předseda 

ČMKOS, JUDr. Vít Samek - 1. místopředseda ČMKOS, Ing. Radka Sokolová - 

2. místopředsedkyně ČMKOS.  
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Na tomto sjezdu je předpokládána velká účast významných hostů: zástupci vlády ČR, prezident 

ČR, zástupci slovenských, rakouských a německých odborů, evropské centrály, … 

Dnes ráno (11. 4. 2022) se však uskutečnila další Rada ČMKOS, kde byla již řešena otázka – ve 

společnosti negativní nálada vzhledem k neřešení energetické krize, uprchlické vlně, velkému 

zdražování a vysokému nárůstu inflace, důsledcích z opatření a sankcí vůči Rusku, které napadlo 

Ukrajinu, a které přinášejí jen další nejistoty a zdražování v ČR, přezíravému postoji zástupců 

vlády – stávkové pohotovosti (popř. manifestu, stávky, demonstrace) v souvislosti s dalšími 

opatřeními naší vlády a okolních států, které přinášejí další zdražování a chudobu v ČR. Předseda 

ČMOSA tedy vyzývá členy Předsednictva ČMOSA k zamyšlení nad možnostmi, formou a mírou 

zapojení do stávkové pohotovosti (popř. manifestu, stávky, demonstrace). ČMKOS pracuje na 

přípravách Manifestačního mítinku na dne 5. 9. 2022 (Fórum Karlín), o němž se bude dále jednat 

na zasedání Rady ČMKOS. 

Dále předseda ČMOSA informoval, že na poradě vedení ČMKOS, které se mimořádně účastnil 

osobně, byla probírána otázka dalšího prodeje majetku odborů (týká se mj. i prodeje Hotelu 

Imperial a Hotelu Olšanka), proti kterému vystoupili členové Jihočeské regionální rady, neboť se 

domnívají, že prodej majetku není cesta správným směrem. Majetková unie na počátku roku 2022 

přistoupila na prosincovou výzvu pozastavení dalšího prodeje majetku odborů, avšak nyní je již 

připravován nový materiál s návrhem na odprodej majetku (iniciativa vzešla z ZO Velešín 

odborového svazu KOVO), který bude projednáván na setkání zástupců MSDU dne 17. 6. 2022 

v Hotelu Olšanka. K tomuto návrhu prodeje se mají vyjádřit všechny odborové svazy, tudíž 

i ČMOSA, a proto předseda ČMOSA oslovil přítomné členy předsednictva s žádostí o vyslovení 

názoru na danou věc. V dané věci panovala shoda, že bude nadále podporována snaha 

o pozastavení dalšího prodeje majetku odborů. 

Předsednictvo ČMOSA hlasováním rozhodlo o vyslovení podpory stanoviska Jihočeské regionální 

rady a pověřilo předsedu ČMOSA, aby za ČMOSA bylo deklarováno stanovisko proti dalšímu 

prodeji majetku odborových svazů. 

• Jmenování nového člena ÚV ČMOSA – Vzhledem k zániku mandátu člena ÚV ČMOSA MUDr. 

Václava Horáka, MBA, byl na základě volebního protokolu osloven zvolený náhradník člena ÚV 

ČMOSA za ÚVN Praha s výzvou o doložení svého zájmu na řádné členství v tomto orgánu 

odborového svazu (důvodem pro tuto výzvu je skutečnost, že v rámci II. zasedání ÚV ČMOSA je 

nutné jmenovat/prohlásit nového člena ÚV ČMOSA při zachování poměrného zastoupení 

jednotlivých součástí resortu obrany v ústředním výboru). Zvolený náhradník člena ÚV ČMOSA za 

ÚVN Praha, kterým je p. Jana Malá, písemně vyjádřil svůj přetrvávající zájem být členem ÚV 

ČMOSA, a to při vědomí skutečnosti, že náhradník člena ÚV ČMOSA nastupuje na místo člena ÚV 

ČMOSA pouze na zbytek funkčního období.  

Předsednictvo ČMOSA pověřilo předsedu ČMOSA k předložení zaslané prohlášení 

o přetrvávajícím zájmu o členství na jednání II. zasedání ÚV ČMOSA tak, aby mohlo být 

rozhodnuto o jejím prohlášení za člena ÚV ČMOSA v souladu s čl. 99 Stanov ČMOSA. 


