Ustavující konference Mladých odborářů OS SOO
Dne 2. 10. 2013 se v sídle OS SOO uskutečnila ustavující konference Mladých odborářů OS SOO (MO).
Hlavním cílem konference bylo schválení statutu MO a tedy oficiální zakotvení MO ve struktuře OS SOO coby
poradní komise výboru OS SOO. Dalším postupným cílem bylo co nejreprezentativnější zastoupení
jednotlivých sekcí a regionů. Výstupem konference mělo být definování priorit budoucí činnosti MO.
Konference měla mít i vzdělávací rozměr v podobě přednášky JUDr. Víta Samka na téma „nový občanský
zákoník“. Jak bylo těchto cílů konferencí naplněno?
Po úvodní genezi vývoje MO a seznámení s programem, vystoupil předseda OS SOO Ing. Jan Rovenský, aby
účastníkům konference představil aktuálně řešené problémy, např. platové poměry ve veřejné správě, zákon
o úřednících a zhodnocení diletantismu předchozí vlády.
Přednáška JUDr. Víta Samka na téma „nový občanský zákoník“ byla účastníky velmi pozitivně hodnocena,
neboť poutavě přiblížil aktivitu odborů při vzniku nového kodexu. Opět se ukázalo, jak důležité je, aby
odbory byly do budoucna schopné udržet a zaplatit odborníky typu dr. Samka. Po množství dotazů bylo
přikročeno k základní podstatě konference a to sice projednání základních priorit činnosti MO. Pro inspiraci
na konferenci vystoupili zástupci politicky orientovaných organizací mladých lidí: místopředsedkyně Mladých
sociálních demokratů Lucie Válová a 1. místopředseda Mladých lidovců Antonín Homola. Bylo zajímavé slyšet
praktické zkušenosti zástupců fungujících organizací sdružující mladé lidi, které mají pevnou strukturu a
značný počet členů. Dále bylo potěšující, že se konference zúčastnili i hosté Ing. Vojtěch Rosenberger,
předseda sekce finančních úřadů, člen sekce celní správy Jiří Jaroš a pracovnice IPC z několika krajů. Všichni
vyjádřili MO podporu a zájem o budoucí spolupráci. Jakékoliv podpory si velice vážíme a děkujeme za ni.
V další části všech 12 účastníků dostalo prostor, aby se představili a sdělili své představy od činnosti MO.
Bylo patrné, že pro některé byla účast na konferenci velkou neznámou, o to víc potěšilo, že z jejich dalších
reakcí bylo znát zaujetí pro budoucí aktivitu v MO. Účastníci definovali krátkodobé cíle do ledna 2014, kdy by
se měla uskutečnit další konference. Na konferenci byli zástupci 6 sekcí (úřady práce, správy sociálního
zabezpečení, ústřední orgány, veřejná správa, katastrální úřady, finanční úřady) a 6 krajů (Praha,
Středočeský, Plzeňský, Pardubický, Jihočeský, Moravskoslezský). Základní krátkodobou prioritou je, abychom
se v lednu 2014 sešli za účasti zástupců co největšího počtu sekcí ze všech krajů ČR. Takovéto položení
základů („sítě“) je dobrým předpokladem pro kvalitní přenos návrhů a myšlenek MO na regionální úroveň. Na
příští konferenci bude volen pětičlenný výbor, kde by měli být zástupci sekcí s největším počtem členů ve
struktuře MO, proto je důležité, aby jednotlivé sekce vygenerovaly kandidáty do výboru MO, z nichž pak
bude zvolen koordinátor.
Na dlouhodobých cílech MO se v zásadě nic nemění: musí jimi být aktivní a pozitivní prezentace činnosti
odborů, mobilizace stávajících členů a získávání nových členů zejména z řad mladých zaměstnanců. Dalšími
úkoly jsou tvorba materiálů s příklady dobré praxe, předávání a sdílení zkušeností s odborovou činností,
koordinace aktivit OS SOO ve vztahu k mladým členům odborů či plnění úkolů uložených výborem OS SOO.
Komplexní okruh aktivit činností je vymezen statutem MO, který byl na konferenci detailně projednán článek
po článku. Byly provedeny drobné úpravy, které byly jednotlivě odsouhlaseny se závěrečným generelním
schválením celého statutu. Definitivní zakotvení MO by mělo proběhnout na jednání výboru OS SOO, který
by měl statut schválit a tím pádem oficiálně posvětit fungování MO. V této souvislosti je nutné opět
zdůraznit, že MO budou poradní komisí výboru OS SOO, nikoliv samostatnou sekcí, proto se nemusí
jednotlivé sekce obávat, že by MO měli přetahovat mladé členy. Naopak z činnosti MO musí profitovat
jednotlivé sekce, v jejichž řadách musí vyrůstat aktivní odboráři schopní v budoucnu zastávat vedoucí pozice.
Od MO nelze očekávat zázraky na počkání, vlna aktivity by se měla zvednout průřezově celou členskou
základnou, neboť nelze pomíjet rychlý propad počtu členů našeho i jiných OS. Z podstaty názvu MO nelze
sdružovat členy MO nad 35 let, jakkoliv si vážíme aktivních odborářů jakéhokoliv věku. Vyzýváme k „táhnutí
za jeden provaz“ a opětovně žádáme, aby se aktivní mladí lidé k projektu MO přihlásili a zúčastnili se lednové
konference. V tuto chvíli jsem už přesvědčen, že projekt MO má budoucnost a nabízí mladým lidem, kterým
není lhostejných jejich osud na pracovišti, relevantní možnost seberealizace.
Závěrečné zhodnocení konference je z pohledu organizátorů velice pozitivní. Při vzpomínce na začátky, kdy
jsme se ve 2-3 lidech scházeli v hospodě a řešili, co by se dalo s těmi mladými v odborech dělat, byl pohled
na 12 aktivních a perspektivních mladých odborářů povzbudivý. Byl zapálen oheň, který je nutné udržovat a
rozfoukávat. Děkuji všem účastníkům za jejich zapálení pro věc a samozřejmě vedení OS, které činnost MO
prozíravě podporuje.
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