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PREZENTACE KANDIDÁTA 
NA FUNKCI MÍSTOPŘEDSEDY  

ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ  
NA VII. SJEZDU 2015 

 
 

V Olomouci dne 18.2.2015 

 

 

Dobrý den, 

úvodem mi dovolte, abych se ve stručnosti představil. Jmenuji se Vojtěch Rosenberger, je mi 49 let, mám VŠ 

vzdělání a bydlím v Olomouci. Od roku 1991 jsem zaměstnancem Finanční správy ČR, kde vykonávám činnost 

správce daně na Finančním úřadu v Olomouci. Odborově organizovaný jsem od 1. 3. 1991, jsem předsedou ZO a 

od 3. 3. 2009 zastávám funkci předsedy PV sekce FS OS.    

 

Nyní bych Vám rád prezentoval své osobní i profesní důvody, které mě vedou ke kandidatuře na funkci 

místopředsedy OS.  

 

Jeden z důvodů je skutečnost, že je nutné pokračovat v započatých nových trendech, které předchozí vedení 

započalo, umět aktivně reagovat na nový přístup nové koaliční vlády, změnu legislativy a pracovních podmínek, 

při zachování ochrany zaměstnaneckých hodnot ve státní a veřejné správě. 

 

Druhým důvodem je fakt, že tento svaz si musí udržet vysokou úroveň, kterou nastavila čestná předsedkyně A. 

Vondrová a pokračuje v ní Ing. J. Rovenský.   

 

Dle mého názoru je hlavním a stěžejním úkolem odborového svazu udržet velmi vysoký standard a pozici 

v ČMKOS, u zaměstnavatelů jednotlivých sekcí a u odborových svazů, se kterými máme partnerství. Jde o to, 

abychom pro naše členy v odborech rozvíjeli a vytvářeli kvalitní a optimální prostředí pro jejich činnost, 

abychom se snažili v rámci našich možností a pravomocí pomáhat a odstraňovat pracovní či administrativní 

problémy, které na jednotlivých pracovištích našich ZO vznikají, ale zároveň viděli všechny ostatní souvislosti 

v národním i mezinárodním měřítku.  

 

Vedlejším úkolem neméně důležitým je, udržet ekonomickou rovnováhu a efektivitu ze stávajícího majetku 

svazu, řešit snižující počet členské základny a přijímat nové moderní způsoby v jednání se všemi partnery. 

 

Co budu prosazovat? „Komunikaci, informovanost, jednání a ekonomickou efektivitu.“ 

 

Jsem si vědom, že předseda a místopředsedové OS bez členské základny, Vaší podpory, dobré ekonomiky svazu 

a dobrých rozhodnutí, nemohou vykonávat tyto funkce. Proto je nutné stále komunikovat, informovat a jednat.  

 

Děkuji za pozornost. 

 

Ing. Vojtěch Rosenberger  


