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Bc. Pavel Bednář – kandidát na předsedu OS SOO 

 nar. 11. 4. 1965, 

 ženatý, 3 děti, 

 bydliště: Rychnov nad Kněžnou, 

 sekce Celní správa ČR, 

 ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací Rychnov nad Kněžnou při CÚ pro 

Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, 

 vzdělání:  

 SPŠ stavební v Náchodě, 

 Ostravská univerzita, pedagogická fakulta, katedra sociální pedagogiky, Ostrava. 

 

Převážnou část odborné praxe jsem absolvoval u Celní správy ČR. Nejprve jako příslušník jsem pracoval na 

Celní stanici v Bartošovicích v Orlických horách. Na této stanici a dále na Celní stanici v Orlickém Záhoří jsem 

vykonával funkci zástupce vedoucího stanice, kde jsem měl v přímé podřízenosti 22 příslušníků a 

zaměstnanců. Poté jsem působil 14 let na Celním úřadu v Rychnově nad Kněžnou jako právník. 

 

Členem Odborového svazu státních orgánů a organizací jsem od 1. 9. 1991. Odborové funkce, které jsem 

postupně zastával: 

 1991 až 1992 – člen, 

 1992 až 1993 – úsekový důvěrník, 

 1993 až 1995 – místopředseda Závodního výboru, 

 1995 až 1997 – předseda Závodního výboru, 

 1997 až 2002 – předseda Koordinačního výboru odborových organizací při Celním ředitelství Hradec 

Králové, hospodář základní organizace 

 2002 až 2004 – místopředseda Podnikového výboru odborových organizací Celní správy ČR, 

 2004 až 20012 – předseda Podnikového výboru odborových organizací Celní správy ČR, člen Výboru 

OS, člen Předsednictva VOS, 

 2007 až 2011 – druhý místopředseda OS SOO (neuvolněný), 

 2001 až 2015 – první místopředseda OS SOO (uvolněný). 

 

Moje vize, jak by měl OS SOO fungovat: 

 vnitroodborová činnost 

 zvýšení komunikace se ZO (MO) především prostřednictvím Informačních a poradenských 

center, 

 stabilizování stavu členské základny, snaha o její navýšení a omlazení, 

 větší spolupráce a komunikace s jednotlivými předsedy sekcí a funkcionáři Výboru OS 

včetně Mladých odborářů OS SOO 

 u resortů, kde působí odborové subjekty v rámci našeho odborového svazu (např. 

Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR), zahájit užší spolupráci 

těchto subjektů s cílem dosáhnout rovných podmínek pro členy a zaměstnance těchto 

resortů, např. jednotný příspěvek na stravování, jednotné indispoziční volno apod. 

 obnovit pravidelné setkávání zástupců odborových organizací zastupujících strážníky 

městských a obecních policií s cílem řešit společné problémy a prosazovat společné zájmy, 

 daleko více informovat členskou základnu o činnosti OS SOO, jeho vedení a jeho 

zaměstnanců, 



 

2 

 prostřednictvím NOS a webové stránky OS SOO více propagovat činnost a úspěchy 

jednotlivých ZO (MO), jednotlivých sekcí, případně jednotlivých členů OS SOO 

 ustavit redakční radu NOS s cílem zveřejňování především vnitrosvazové problematiky, 

 vnést moderní prvky řízení a komunikace v OS SOO při využití dostupných elektronických 

systémů, 

 převést do elektronické podoby jednotlivé žádosti, výkazy, přihlášky, evidence apod. 

používané v OS SOO a v ZO (MO), 

 hospodaření a majetek OS SOO 

 analyzovat hospodaření OS SSO s cílem jeho zefektivnění, zejména hledat cesty k užší 

spolupráci sekcí ve vztahu k zákonu o státní službě, 

 hledat nové partnery, kteří by se ekonomicky spolupodíleli na vydávání elektronického 

periodika NOS, 

 v úzké spolupráci s odborovými svazy, které jsou spoluvlastníky společného majetku, nadále 

efektivně spravovat tento majetek s cílem zvýšení příjmů z tohoto majetku, 

 ve spolupráci se ZO při Ministerstvu financí hledat nové možnosti, jak finančně pokrýt 

správu rekreačního střediska SMRK v Lázních Libverda, 

 hledat další výhodné nabídky různých firem a společností pro členy OS SOO s cílem 

minimálního ekonomického zapojení odborového svazu včetně úzké spolupráce 

s benefitním portálem ČMKOS „Odbory Plus“, 

 ostatní činnost vně OS SOO 

 úzká spolupráce s ČMKOS, ostatními OS a Radou mladých ČMKOS, 

 snaha, aby OS SOO sehrával dominantní úlohu v rámci ČMKOS především v otázce zákona o 

státní službě,  

 snaha, aby OS SOO byl vůdčím svazem mezi OS RoPo při vyjednáváních o Kolektivní dohodě 

vyššího stupně v kontextu zákona o státní službě, při vyjednáváních v oblasti FKSP a 

prosazování zájmů zaměstnanců a příslušníků ve veřejné správě a službách, 

 snaha, aby se Svaz měst a obcí stal zaměstnavatelským svazem a bylo možno uzavřít pro 

územně samosprávné celky Kolektivní smlouvu vyššího stupně, 

 ve spolupráci a za pomoci ostatních odborových funkcionářů OS SOO eliminovat v rámci 

meziresortního připomínkového řízení dopady navrhovaných legislativních změn na 

zaměstnance a příslušníky ve veřejné správě a službách, 

 k ochraně, obhajobě a prosazování práv a oprávněných zájmů členů OS využít všech 

dostupných možností a prostředků, např. v rámci ČMKOS, RHSD (tripartity), sdělovacích 

prostředků, elektronických médií apod. 

 

 

Další úkoly pro nové vedení OS SOO vyplynou ze schváleného Programu činnosti OS SOO na období 2015-

2019 a z usnesení VII. sjezdu OS SOO. 

 

 

V Praze dne 18. února 2015. 


