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VI. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací
Ve dnech 18. - 19.  března  v Praze proběhl VI. sjezd našeho odborového svazu.  Delegáti

sjezdu schválili stanovy OSSOO, program OSSOO na léta 2011 - 2015 a zvolili nové vedení

odborového svazu. Předsedou je Ing. Jan Rovenský, místopředsedy jsou Pavel Bednář a

Petr Vydra. Části sjezdu se účastnili hosté - odboráři a ministr práce a sociálních věcí.

PROHLÁŠENÍ
delegátů VI. sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací

VI. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací zásadně nesouhlasí s připravovanými záměry vlády ČR
dotýkajícími se bezprostředně životní úrovně většiny občanů ČR včetně zaměstnanců veřejné správy a služeb.

Nesouhlasíme s řešením problematiky snižování schodku státního rozpočtu a zadlužování veřejných rozpočtů  pouze
jednostranně v oblasti výdajů státního rozpočtu, které je prováděno plošně, bez analýz současného stavu a dopadů
těchto restriktivních opatření na oblast veřejných služeb a správy.  

Připojujeme se ke stanoviskům Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhům vládních reforem dů-
chodů, zdravotnictví, sociální oblasti, v daňové oblasti a nejnověji k zákoníku práce. 

Odborový svaz státních orgánů a organizací se proto aktivně zapojí do připravované informační kampaně i do
protestních akcí organizovaných ČMKOS.

Delegáti VI. sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací

V Praze dne 19. 3. 2011 

VI. sjezd Odborového svazu
státních orgánů a organizací
otevřela 18. března v 10 hodin
dopoledne předsedkyně svazu
Alena Vondrová. Uvítala
delegáty a hosty. Sjezd na
pozvání navštívili předseda
ČMKOS Jaroslav Zavadil,
předseda Českomoravského
odborového svazu školství
František Dobšík, předsedkyně
Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče ČR Dagmar Žit-
níková, předseda KOVO Josef
Středula, místopředsedkyně
SLOVES Mária Krištofičová a
vedoucí právního oddělení
ČMKOS JUDr. Vít Samek a
několik dalších hostů Pozvaní
premiér Vladimír Nečas a mi-
nistr  Radek  John  se  omluvili
z časových důvodů. V odpoled-
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ních hodinách se části jednání
účastnil ministr práce a sociál-
ních věcí Jaromír Drábek. 
Po zvolení pracovního předsed-
nictva a dalších pracovních
komisí sjezdu pozdravila účast-
níky sjezdu M. Krištofičová.
Především varovala před špat-
ným příkladem postupu proti
zájmům pracujících na Sloven-
sku, například podle nového
zákoníku práce má být možno
dohodnout v  kolektivní smlou-
vě i  nižší  nároky  než uvedené
v zákoníku.
Poté vystoupila k předkládané
zprávě  o  činnosti za uplynulé
volební období A. Vondrová.
(text na str. 6 – 8). Dále byl
podán stručný výklad k písemné
zprávě revizní komise OS, která
konstatovala,  že  v uplynulém
volebním období činnost vrchol-
ných  orgánů  OS  byla souladu
s obecnými právními i vnitros-
vazovými předpisy.
V  bloku  vystoupení  hostů vy-
zval k solidaritě předseda
ČMOS školství František
Dobšík slovy „Nenechme se
rozdělit, buďme solidární“. Je
potřeba společně hájit zájmy za-
městnanců v době současně
vládnoucí koalice. Poděkoval A.
Vondrové za práci pro ostatní
odborové svazy rozpočtové a
příspěvkové sféry. Regionální
tajemník EPSU a PSI Josef
Krejbych ocenil účast OS stát-
ních orgánů a organizací v nad-
národních odborových cen-
trálách veřejných služeb.
Zdůraznil, že stávající hospodář-
ská krize je globální a i boj s je-
jími dopady na zaměstnance
musí být globální. Cílem je za-
mezit řešení potíží na úkor lidí,
kteří finanční krachy nezavinili.
Předsedkyně OSZSP ČR Žit-
níková konstatovala ve svém
vystoupení, že odbory jsou jedi-
nou silou, která může zabránit
bezohledné reformě zdravot-
nictví, nespravedlivé důchodové
reformě či nežádoucím úpravám
zákoníku práce. Vyzvala k soli-
darizování např. s akcemi zdra-
votně postižených. Předsed-
kyně OS pracovníků kultury a
ochrany přírody Anna Machová
ocenila společnou práci s A.
Vondrovou ve skupině odboro-
vých svazů ROPO.
Předseda KOVO Josef Středula
vyjádřil údiv nad tím, že premiér

ani ministr vnitra nepřišli mezi
zástupce svých zaměstnanců
tak, jak je zvykem všude ve
velkých podnicích. Sluší se
vyslechnout zaměstnance i
poděkovat jim za jejich práci.
Odsoudil věčné, hloupé, chao-
tické a neprofesionální reformy,
které ohrožují úroveň zdravot-
nictví i sociálního zabezpečení.
Odboráři a zaměstnanci nechtějí
platit dluhy za špatné vládnutí a
korupční aféry. Ocenil podíl
kandidujícího Jana Rovenského
v oblasti správy společného
odborového majetku a podpořil
jeho kandidaturu. V. Samek oce-
nil přínos A. Vondrové pro fun-
gování ČMKOS a poděkoval za
spolupráci jménem zaměstnanců
konfederace.  Poté   krátce   vy-
stoupil předseda ČMKOS J. Za-
vadil s pozdravem a poděko-
váním odstupující předsedkyni
OS A. Vondrové, kterou označil
jako odborářku s velkým O. 
A. Vondrová poděkovala za oce-
nění její činnosti. Nabídla své
zkušenosti i po ukončení výko-
nu funkce předsedkyně OS a
prohlásila, že jí bylo ctí praco-
vat ve struktuře odborů. Ocenila

spolupráci s ostatními odboro-
vými svazy. I další období bude
pro odbory a zaměstnance těžké,
a bude proto třeba podpory od
členské základny. Potřebná bude
spolupráce s občanskými inicia-
tivami, konkrétně jmenovala
ProAlt. V tomto vystoupení  A.
Vondrová poděkovala zaměst-
nancům OS.
V odpoledních hodinách přišel
na sjezd ministr Jaromír Drábek.
V krátkém úvodu ocenil úlohu
odborů a sociálního dialogu, což
vyvolalo nevoli ze strany
delegátů. Prohlásil, že bude re-
spektovat dohodu  zaměstnava-
telských organizací a zástupců
zaměstnanců ohledně novely
zákoníku práce, pokud ta nebu-
de v rozporu s ústavním pořád-
kem a našimi mezinárodními zá-
vazky. Zodpověděl pak dotazy
především ohledně zákoníku
práce a důchodové reformy.
Uvedl, že je připraveno omezení
pracovních poměrů na dobu
určitou, zdanění hazardu, usi-
lovně na ministerstvu pracují na
problému obtížného zaměst-
návání lidí při prodlužování
věku odchodu do důchodu.
Opakovaně zdůraznil, že žádný
návrh bez některých úprav
nezvítězí stoprocentně, jako
příklad ochoty vlády jednat
uvedl zvyšování stropů na zdra-
votní pojištění. Uvedl, že  je na-
prosto nezpochybnitelné, že
máme nevyšší podporu rodi-
čovství podle statistiky OECD.
Nové vyměřování důchodů od
30. září by mělo být usku-
tečněno v pětiletém přechodném
období. Prohlásil, že není za-
stáncem automatického kariér-
ního růstu ve veřejných služ-

bách a na kritiku delegáta D.
Farného, že se ministr nedokáže
veřejně zastat svých zaměst-
nanců, konkrétně zaměstnanců
ČSSZ, odpověděl, že se v kaž-
dém případě velmi zastává a
bude zastávat zaměstnanců, je
velmi mnoho práce a jejich za-
tížení je velmi vysoké, na dru-
hou stranu ho netěší podepisovat
několik desítek omluv, ale tím
nikterak nezpochybňuje celko-
vou kvalitu státní správy, váží si
těch lidí, kteří pracují kvalitně a
odpovědně a nemyslí si, že by to
v konkrétním případě byl v zá-
sadě problém řadových zaměst-
nanců ČSSZ. K reorganizaci
úřadů práce uvedl, že jejich
hlavním úkolem bude potírání
nelegální práce.
Ministrovi oponovali J. Zavadil
a V. Samek. Zavadil napadl jeho
tvrzení, že dá na dohodu sociál-
ních partnerů. Prohlásil, že za-
mýšlený opt-out je tunel a mi-
nistři mu připadají jako dealeři
penzijních fondů. Připomněl, že
vláda je placena z kapes daňo-
vých poplatníků a ne z kapes
kapitálových fondů. Připomněl,
že odbory stále upozorňují na
nezdanění hazardu. Odmítl vy-
nucování spoluúčasti ve zdra-
votnictví. Lidé s 13 tisíci čistého
nemají na hrazenou péči ani na
opt-out, který vysaje peníze z prů-
běžného důchodového systému.
Kritizoval napojení poradní
skupiny NERV na finanční
skupiny a varoval vládu před
„přepínáním tětivy“. Vláda by
měla  začít  přemýšlet  nad  ně-
kterými věcmi a  nemyslet, že
když „má stoosmnáctku v parla-
mentu, že to prostě bude válcov-
at“

Jednání sjezdu řídil Bc. Miloš
Lokvenc ze sekce celní správy

Hosté sjezdu, zleva v první řadě předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar
Žitníková, předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula, regionální tajemník EPSU a PSI Josef
Krejbych a předseda Českomoravského odborového svazu školství František Dobšík.

VI. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací
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Nové vedení Odborového svazu státních orgánů a organizací

Ing. Jan Rovenský
předseda OS

Pavel Bednář
1. místopředseda OS

Petr Vydra
2. místopředseda OS

VI. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací

ANKETA

Během sjezdového jednání od-
pověděli někteří delegáti na
otázky:
1. Co vidíte jako hlavní cíl(e)
odborového svazu po sjezdu?
2. Největší dojem ze sjezdu, co
určitě řeknete o sjezdu ve vaší orga-
nizaci či na pracovišti?
Jana Klabanová,
ZO Katastrální úřad pro hl. m.
Prahu
1. Hlavním cílem OS směrem k za-
městnancům by mělo být zajištění
předávání informací o své činnosti
prostřednictvím funkcionářů sekcí a
ZO.  Tlačit  více  na předsedy sekcí
a ZO a chtít od nich zprávy o tom,
jakým způsobem informují všechny
své zaměstnance, které zastupují.
Zaměstnancům by se mělo neustále
připomínat,  že  je tu někdo, kdo se
snaží vyjednáváním s vládními
představiteli o zajištění jejich práv
jak v oblasti mzdové politiky o za-
jištění zvýšení mzdových prostřed-
ků, nebo alespoň o zastavení jejich
snižování, také o zajištění jejich
práv v pracovněprávních vztazích –
ZP. Informovanost a přesvědčování
zaměstnanců o důležitosti odborů
tak může zvýšit členské základny.
Čím více bude mít OS členů, tím se
zvýší naděje na úspěšnější vyjed-
návání. Představitelé OS by pak
měli vyvíjet stále větší tlak na vládu
v prosazování všech zájmů zaměst-
nanců a držet se hesla „vyhodí  nás
dveřmi, vrátíme se oknem“.
2. Informovat budu o celém průběhu
sjezdu, o vystoupení hostů a jed-
notlivých diskutujících. Osobně nej-
větší dojem na mně zapůsobilo roz-
loučení a poděkování odstupující
předsedkyni OS Aleně Vondrové.
Jana Racková
MO obvod Rokycany
1. Pokračovat v prosazování růstu
nominálních a reálných mezd.

2. Informace z vystoupení hostů i
jednotlivých diskutujících a zájem
delegátů  o  stavu  současného dění
v oblasti důchodové reformy, mezd
a připravovaných změn v zákoníku
práce.
Zdeněk Cais
ZO MPSV 
1. Usilovat o vyřešení perspek-
tivnosti zaměstnání ve státní správě,
k tomu
- vypracování koncepce personální
politiky ve státní správě
- prosazení účinnosti vyváženého
zákona o státní službě
- prosazení právní úpravy mechanis-
mu vyjednávání o platech
2. – Poděkování a rozloučení s Ale-
nou Vondrovou
- Vystoupení hostů, obzvláště J.
Středuly, JUDr. V. Samka.
Ing. Břetislav Dvořák
ZO Ledeč nad Sázavou
1. – Stabilizovat členskou základnu.
Aktivizovat členskou základnu.
Získat pro podporu odborů co nej-
širší občanskou veřejnost. Platy.
2. Vystoupení všech hostů, zejména
pak zástupce KOVO J. Středuly.
Zuzana Maršíková
ZO Katastrální úřad Brno – město
1. Spolupodílet se na tvorbě kvalit-
ního úředníka, který bude zajišťovat
úkoly pro stát. Za to se mu dostane
uznání a spravedlivé ohodnocení.
Spolupodílet  se na tvorbě zákonů,
které umožní zaměstnancům v klidu
pracovat a následně si spokojeně
užívat důchodu. Umožnit jim dosá-
hnout na kvalitní zdravotní péči
2. Přítomnost a vystoupení A. Von-
drové. Vystoupení ministra Drábka a
reakce JUDr. Samka.
Dalibor Farný
ZO ČSSZ ústředí
1. - Zvýšení členské základny =
zvýšení váhy odborů při vyjed-
návání s vládou.

- Zlepšení image odborů pro mlad-
ší generaci, využití moderních pro-
středků agitace.
- Mobilizace stávajících členů.
- Radikalizace vůči opatřením vlá-
dy v kombinaci s kvalitní odbornou
argumentací.
- Snížení prostředků na sociální za-
jištění členů, úsporu investovat do
agitace, publikací, odborného apará-
tu atd.
2. – Fundovaná vystoupení A. Von-
drové,  V.  Samka,  J.  Rovenského,
J. Středuly a dalších.
- Setkání s lidmi podobného smý-
šlení.
- Kvalitní organizace, profesionální
přístup účastníků.
- Velmi negativní dojem u mně
vzbudilo lživé a falešné vystoupení
ministra Drábka a arogance pánů
Nečase a Johna, kteří pro jistotu ani
nepřijeli.
Jiří Vojtěch
ZO MPO
1. Hlavní   cíle  jsou   formulovány
v Programu činnosti OS schválený-
mi  usnesením   sjezdu. Za hlavní
prioritu považuji prohlubování a
rozvíjení sociálního dialogu a kolek-
tivního vyjednávání s cílem uza-
vírání  vyšších  kolektivních  smluv
v jednotlivých segmentech veřejné
správy a služeb a prosazování účin-
nosti tzv. služebního zákona č.
218/2002 Sb.
2.Negativně působila absence naše-
ho zaměstnavatele, pana premiéra,
který, ač byl pozván, naše jednání
ignoroval. Působivé bylo vystoupení
hostů,  zejména předsedů ČMKOS,
z  OS  KOVO  a  předsedkyně  OS
zdravotnictví a sociálních služeb ČR
a JUDr. Samka. Pan ministr Drábek,
který sjezd navštívil, dostal od
delegátů řadu otázek z oblasti sociál-
ní, odměňování, důchodů, se který-
mi se ne vždy dobře vypořádal.

Marcela Svobodová
ZO Katastrální pracoviště Mělník
1. - Zvýšit počet členů v základnách
spolu s větší informovaností všech
občanů  ČR, co to  vlastně  odbory
jsou, čím se zabývají a co je jejich
cílem. (Bohužel spousta lidí, hlavně
věkově mladších z jakýchsi ne-
známých důvodů se snaží dávat
rovnítko mezi odbory a bývalou
KSČ, potažmo ROH).
- Protlačit se víc do médií.
- Ukončit činnost této vlády.
2. – Program činnosti na další ob-
dobí.
- Vystoupení předsedy OS KOVO J.
Středuly v oba dva dny sjezdu.
Ing. Jiří Brůža
ZO MPO
1. Byť to nesměle zaznělo – státi se
důsledně  apolitickou  organizací   a
z těchto pozic důrazně hájit zájmy a
práva námezdně pracujících
občanů. Pokud se tak stane, věřím,
že i mladí lidé přehodnotí svůj vztah
k  odborům  a   přestane   docházet
k úbytku jeho členstva. Konečně
otevřena otázka „služebního záko-
na“.
2. Negativní – jak lehce se zřekl
možnosti volit své představitele
maximálně na dvě volební období.
Pak  lze  předložit  návrh   tyto
představitele volit „doživotně“.
Podobně umožnění, aby paralelně
zastávali významné funkce z „par-
tajní milosti“. Neříká se tomu klien-
telismus?
Antonín Uxa
ZO MěÚ Pečky
1. Prosadit zrušení důchodové re-
formy.
2. Celkový průběh sjezdu, byl velice
dobře připraven.

-dě-

V. Samek vyzval, aby byla v dů-
chodovém systému obrácena
pozornost na slabé místo, kte-
rým je existující soukromý pilíř.
Uvedl, že by si skoro vsadil na
to, že všichni dealeři se vrhnou
na stávající účastníky penzijního
připojištění a řeknou jim: „Ne-
máš na to, abys teď spořil, neva-
dí, máš vklady na penzijním
připojištění, ty nám je dáš, my ti
je převedeme do tohoto systé-
mu, dáme ti je zatím stranou a
budeme ti pravidelně uvolňovat
prostředky ze kterých budeš
platit ta dvě procenta.“ Tato vlá-
da volí cestu méně solidarity. Je
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to pochopitelné, odpovídá to je-
jímu pravicovému zaměření, ale
na druhé straně je potřeba to
poctivě lidem  říct, že není soli-
daritou, že budete mít všichni
rovný důchod, to není solidarita,
to je soucit s lidmi, protože
dostanou jenom tolik, aby mohli
dýchat. Kdyby měli mít totiž
rovný důchod takový, aby zajis-
til  důstojné žití podle evropské
normy, tak by byl tak vysoký, že
by to stálo víc  než    dnešní dů-
chody. Uvedl, že průběžný sys-
tém  je  nezničitelný, pokud ho
opravdu  někdo nezničí vě-
domým zásahem. “A my říkáme
– vyvádění prostředků z tohoto
systému je vědomý ničící zásah
do tohoto systému.”
Pozval ministra na setkání k dů-
chodům,  kde  se  bude  hovořit
o tom, jak fungují zaměstna-
necké neziskové fondy, ze kte-
rých dealer nestáhne ani korunu
a ve kterých se platí transparent-
ní poplatky. Z Polska, Maďarska
a Slovenska odborníci ukáží, jak
dopadli s opt-outem u nich.
J. Rovenský upozornil ministra
na chaotickou přípravu nového
fungování úřadů práce a připo-
mněl, že žádná politická repre-
zentace nemůže fungovat bez
zaměstnanců státní a veřejné
správy, kteří však pouze realizu-
jí jejich záměry a jimi vytvořené
zákony. Přitom veřejnost tyto
zaměstnance viní z nedostatků
způsobených špatnými zákony,
nedostatečným personálním ob-
sazením  i  špatným finančním
ohodnocením.
V rámci diskusi ke zprávě o čin-
nosti A. Vondrová odmítla od-
kazování  vlády na její závazky
v programovém prohlášení či
koaliční smlouvě, jde o manipu-
laci. V činnosti politiků je také
třeba odlišovat, kdy jde o dile-
tantství a kdy o politický záměr.
Delegát Urban kritizoval záměr
zrušit stávající dva zákony pro
úředníky státu a pro samospráv-
né celky a vytvořit jeden společ-
ný, snížení odvodu do FKSP a
ztrátové hospodaření provoz-
ního fondu OS. L. Říha hovořil
k otázce členské základny,
přibývají, i když málo, mladí
odboráři. Kritizoval, že nebyl
uveden do praxe služební zákon.
Trvá přijímání zaměstnanců stá-
tu bez řádných výběrových
řízení.  Je potřeba prosadit i ve

Ministr práce a sociálních věcí
Jaromír Drábek

Předseda ČMKOS Jaroslav Za-
vadil

na místopředsedy Pavel Bednář
a Petr Vydra. Ti se pár slovy
představili a naznačili, co mo-
hou pro odboráře udělat. J. Ro-
venský zamýšlí udržet přede-
vším stávající postavení svazu a
eliminovat leckdy zběsilé ná-
pady vládní koalice, proto bude
ve funkci žádat o účinnou pod-
poru.  P.  Bednář  má  za  sebou
v celní správě odborové funkce
od předsedy ZO po předsedu
podnikového výboru, školou pro
něj bylo zastupování svazu bě-
hem podzimu 2010, kdy před-
sedkyně  i 1. místopředseda byli
v době demonstrace a přípravy
stávky v pracovní neschopnosti.
Funkci bude dělat i „srdíčkem“.
P. Vydra je v odborových funk-
cích od 90. let, odbory jsou jeho
koníčkem a je odborář srdcem.
Věří v týmové vedení svazu.
Poté proběhly tajné volby, je-
jichž výsledek byl oznámen na
závěr prvního dne sjezdu. Z 211
platných hlasovacích lístků bylo
pro Ing. Jana Rovenského 209,
pro Pavla Bednáře 206 a pro
Petra Vydru 149 hlasů. První
den se sjezdu z 229 zvolených
účastnilo 218 delegátů.
Druhý den bylo jednání věnová-
no  bodům  Plnění  usnesení V.
sjezdu OSSOO a Program OS na
léta 2011 – 2015. Po diskusi, ve
které zdůraznili delegáti potřebu
vzdělávat nové funkcionáře, žá-
dali posílit využívání elektro-
nické pošty, potřebu vyššího
kolektivního vyjednávání ve
státní i veřejné správě, úsporné
hospodaření OS, oslovovat širší
veřejnost i více využívat inter-
net, byl Program schválen. 
Delegáti sjezdu byli seznámeni
se složením Výboru odborového
svazu, s jeho předsednictvem a

revizní komisí. Členové těchto
orgánů byli zvoleni na konfe-
rencích sekcí. Delegáti schválili
prohlášení a usnesení sjezdu.
Sjezd  usnesením rozhodl paní
Aleně Vondrové udělit titul
„Čestná předsedkyně Odborové-
ho svazu státních orgánů a orga-
nizací“ za její  činnost ve funkci
předsedkyně  Odborového svazu
státních orgánů a organizací a za
její zásadní a nekompromisní
angažovanost ve věci prosazo-
vání a obhajoby základních práv
zaměstnanců.
V závěrečním slovu nový před-
seda OS J. Rovenský poděkoval
delegátům za spolupráci, prohlá-
sil,  že  si váží silného mandátu
k výkonu funkce, věří, že svaz
udrží své postavení a požádal
zástupce odborových organizací
o další spolupráci a podporu.
Druhého dne sjezdu se účastnilo
z 229 zvolených 216 delegátů.

-dě-

sféře státní správy vyšší kolek-
tivní vyjednávání. Také delegát
Maděra kritizoval odměňování
prominentních zaměstnanců. Po-
děkoval A. Vondrové za spolu-
práci s jejich odbory při pro-
pouštění zaměstnanců. 
Poté byly po jednotlivých člán-
cích projednány a schváleny no-
velizované stanovy OS.
V odpoledních hodinách sezná-
mila volební komise účastníky
sjezdu s tím, že na předsedu OS
kandiduje Ing. Jan Rovenský a

Nový předseda našeho odboro-
vého svazu Ing. Jan Rovenský
při závěrečném vystoupení

Výbor odborového svazu: ústřední orgány státní správy -
Fördös Julius, Ing. plk. Maděra Jaroslav, Ing. Říha Ladislav,
CSc, Ing. Urban Karel, veřejná správa - stávající funkcionáři
mají prodloužený mandát do zasedání výboru sekce v květnu
2011 - Bakule Petr, Balík Karel, Benešová Ivanka, Bokolová
Eva, Černohorská Jiřina, Mgr. Čiháčková Blanka, Dolejší
Vlasta, Ing. Dvořák Břetislav, Ing. Gaňová Alena, Jochová
Ivana, Ing. Ondračka Otakar,. Pavelková Yvona, Vydra Petr,
územní finanční orgány - Ing. Jankovská Ivana, Ing.
Rosenberger Vojtěch, státní zastupitelství - JUDr. Brozová Nina,
celní správa - Bednář Pavel, Bc. Lolkvenc Miloš, katastrální
úřady – Ing. Kubátová Kateřina,  Svobodová Marcela, výpočet-
ní technika – Ing. Šťastný Petr, vědecko-výzkumná základna -
Hofmanová Milada, Mgr. Purnochová Jana, statistika – Ing.
Wajtr Jaroslav, vězeňská služba ČR – Bc. Malý Josef,. Aim
Jaroslav, občanští pracovníci MV ČR - Ing. Kajanová Alena,
Mgr.  Pacher Petr,  Tachecí Petr, Žižka Leoš, správy sociálního
zabezpečení - Šindelářová Helena, úřady práce – Mgr. Neuman
Vlastimil, předseda OS Rovenský Jan, 1. místopředseda OS
Bednář Pavel, 2.místopředseda  OS  Vydra Petr, celkem 39
členů.

Předsednictvo výboru odborového svazu: ústřední orgány
státní správy – Ing. plk. Jaroslav Maděra, veřejná správa -stá-
vající funkcionáři mají prodloužený mandát do zasedání výboru
sekce v květnu 2011 -Vydra Petr, Ing. Gaňová Alena, územní fi-
nanční orgány – Ing. Rosenberger Vojtěch, státní zastupitelství –
JUDr. Brozová Nina, celní správa - Bednář Pavel,  katastrální
úřady -  Ing. Kubátová Kateřina, výpočetní technika – Ing.
Šťastný Petr, vědecko-výzkumná základna -  Hofmanová Milada,
statistika - Sedláčková Jarmila, občanští pracovníci MV ČR -
Tachecí Petr, vězeňská služba ČR - Bc. Malý Josef, správy so-
ciálního zabezpečení - Šindelářová Helena, úřady práce - Mgr.
Neuman Vlastimil, předseda OS Rovenský  Jan, 1. místopředse-
da OS Bednář Pavel, 2. místopředseda OS Vydra Petr, celkem 17
členů.
Revizní komise odborového svazu: ústřední orgány státní
správy - Kožušníková Zuzana, Vintrová Alena, veřejná správa
- Hergerová Dana, Vitoňová Ema, Vrabcová Jana, celní správa
- Bc. Janiš Dušan, katastrální úřady - Maršíková Zuzana,
vědecko-výzkumná základna -Vujčíková Zdeňka, občanští pra-
covníci MV ČR - Bc. Drápal Pavel, Strobach Libor, správy so-
ciálního zabezpečení  - Kohoutová Vlasta, celkem 11 členů.

Členové VOS, předsednictva VOS a RK Odborového svazu státních orgánů a organizací,
zvolení na konferencích sekcí
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Diskutovali jsme

Představili se nám kandidáti
na místopředsedy

Zvolili jsme nové vedení odborového svazu

O přestávkách byl čas popovídat si

O již bývalou předsedkyni byl zájem, popovídat si i vyfotit se

Na sjezdu se hlasováním rozhodovalo o stanovách, programu atd.
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Vážené delegátky, 
vážení delegáti, 
vážení hosté, 
odborový svaz předkládá VI. sjez-
du k projednání zprávu o činnosti,
plnění  Programu činnosti OS za
uplynulé období a plnění usnesení
V. sjezdu konaného v březnu roku
2007. Uvedené materiály, s vý-
jimkou plnění programu činnosti
OS, jste obdrželi písemně předem.
Zpráva o činnosti byla z části
zveřejněna v novinách našeho
odborového svazu a prostřed-
nictvím digitální verze NOS také
na  webové  stránce  odborového
svazu. 
A nyní mě dovolte, abych vaši po-
zornost obrátila k předkládané
zprávě o činnosti. Zdůrazňuji, že
předložená zpráva o činnosti má
především dokumentární povahu.
Soustřeďuje se na základní čin-
nosti odborového svazu a v jejich
rámci pak na nejzávažnější pro-
blémy,   které    odborový    svaz
v  uplynulém období řešil. Zpráva
o činnosti byla již tradičně kon-
cipována tak, aby co nejvíce při-
blížila činnost odborového svazu
členské základně a a současně,
aby funkcionářům ZO poskytla
podstatné informace, které mohou
využít pro svou každodenní čin-
nost, zvláště pak pro činnost osvě-
tovou a informační.. Ve svém vy-
stoupení se zaměřím jen na něk-
teré problémy, které svaz řešil,
řeší či bude řešit. 
Po celé období odborový svaz
usiloval o to, aby oprávněné záj-
my zaměstnanců, které zastupuje,
byly respektovány a důsledně pro-
sazoval jejich odpovídající právní
ochranu a přiměřené odměňování.
Jak se nám dařilo? O tom dle
mého názoru dostatečně vypovídá
zpráva o činnosti i plnění
Programu  činnosti  odborového
svazu. 
Odborový svaz i ostatní odborové
svazy zastupující zaměstnance
veřejných služeb a správy  působi-
ly ve velmi složité situaci. Je dob-
ré si připomenout, že v období let
2007 – 2010  působily  tři  vlády,
z toho vláda J. Fischera byla vlá-
dou úřednickou.
Pro všechny vlády byly charakte-
ristické restrikce výdajové stránky
státního rozpočtu včetně objemu
prostředků na platy, snižování za-
městnanosti v organizačních slož-
kách státu a státních příspěv-

kových organizací a  permanentní
organizační změny. 
První značnou restrikcí zaměst-
nanosti byl návrh ministra financí
plošně snížit v letech 2007 - 2010
počty zaměstnanců veřejné správy
a služeb, jejichž platy jsou
hrazeny ze státního rozpočtu o 3
% ročně. Odborový svaz s tímto
návrhem zásadně nesouhlasil.
Poukazoval na to, že byl zvolen
čistě direktivní, administrativní
přístup jednostranně orientovaný
na úspory výdajů na platy zaměst-
nanců financovaných ze státního
rozpočtu. A zdůraznil, že se jedná
o bezprecedentně nekoncepční,
čistě utilitární, neodpovědný pří-
stup, který chce za každou cenu
řešit problémy státního rozpočtu
bez ohledu na dopady na celý sek-
tor veřejných služeb a správy a
potažmo na obyvatelstvo.
Společně s ostatními odborovými
svazy ROPO vypracoval rozsáhlé,
věcnými  argumenty  podložené
stanovisko, které bylo předloženo
ministru financí. Na základě před-
ložených materiálů a příslušných
jednání změnil ministr financí své
stanovisko a původní návrh usne-
sení vlády zásadním způsobem
změnil v tom smyslu, že ponechal
na jednotlivých ministrech roz-
hodnutí,  zda  a jakým způsobem
sníží počty zaměstnanců s tím, že
snížením ušetřené prostředky na
platy jim ponechá. V tomto smy-
slu také vláda později přijala pří-
slušné usnesení. Tím se podařilo
eliminovat plošné snižování počtu
zaměstnanců ve prospěch diferen-
covaného. Osobně proto poklá-
dám výsledek jednání za úspěch
odborů. A to i přesto, že pozdější
vláda P. Nečase, zejména její ně-
kteří ministři, dosud platné usne-
sení vlády nerespektovali a opět
ve  svých   resortech   přistoupili
k plošnému snižování počtu za-
městnanců. 

Znovu zde opakuji, že Odborový
svaz státních orgánů a organizací
není nemůže být proti optimaliza-
ci počtu funkčních míst v oblasti
veřejných služeb a správy finan-
covaných ze státního nebo z ji-
ných veřejných rozpočtů tam, kde
je to na místě. Požaduje však, aby
tento proces vždy provázel systé-
mový, koncepční přístup k jed-
notlivým oblastem státní správy a
veřejných služeb, které stát za-
jišťuje prostřednictvím k tomu
zřízených organizačních složek
státu a státních příspěvkových or-
ganizací. Obecně musí platit, že
regulace zaměstnanosti ve veřej-
ném sektoru musí být prováděna
vždy se zřetelem na zachování
odpovídajícího rozsahu, kvality a
dostupnosti veřejných služeb, kte-
ré stát občanům zajišťuje přímo
nebo prostřednictvím krajů a obcí.
Že tomu tak není, o tom svědčí
současná situace v řadě organizač-
ních složek státu a státních
příspěvkových organizací Přede-
vším mám na mysli některá minis-
terstva, kde dochází k extrémnímu
snižování počtu zaměstnanců v řá-
du  20  %  -  30 %,  aniž  by  pří-
slušnému rozhodnutí předcházela
důkladná analýza vykonávaných
agend a s tím související personál-
ní a procesní audit. 
Je evidentní, že se jedná o čistě
politická rozhodnutí, která ve
svých důsledcích mohou ústřední
státní správu destabilizovat, snížit
její  kvalitu  a efektivitu a být tak
v podstatě kontraproduktivní. Pro-
tože se v některých případech ne-
jedná jen o ústřední státní správu,
ale i o některé oblasti územní stát-
ní správy platí toto konstatování
pro celou oblast státní správy. 
Odborový svaz se aktivně zapojil
do přípravy a realizace většiny
významných změn, které se v le-
tech 2007 – 2010 v rámci veřejné
správy uskutečnily. Říkám zde

záměrně do většiny změn, neboť
některé změny navrhované vládou
P. Nečase, především změny
navrhované ministrem práce a so-
ciálních věcí J. Drábkem týkající
se například transformace úřadů
práce, nebyly se zástupci zaměst-
nanců vůbec projednány, ačkoliv
to byla a je zákonná povinnost.
Přitom se jedná o významnou
změnu, která může mít, a dle ná-
zoru odborového svazu bude mít,
řadu negativních dopadů do
oblasti služeb zaměstnanosti a
státní sociální podpory, ale i na
stávající zaměstnance. Ač mám
řadu výhrad vůči některým kro-
kům prezidenta republiky, v pří-
padě odmítnutí zákona o Úřadu
práce s jeho výhradami se zto-
tožňuji
Některé změny jsou naopak
záměrně v tichosti připravovány,
aniž by o nich byla informována
odborná i laická veřejnost, včetně
zaměstnanců,  jichž se bude týkat
a odborových organizací, které je
zastupují. Mám především na
mysli například projekt jednoho
inkasního místa, k němuž již dříve
zaujala ČMKOS i odborový svaz
negativní stanovisko. Přitom při
přípravě legislativního rámce
transformace a modernizace daňo-
vé a celní správy je tímto projek-
tem argumentováno, aniž by při-
tom bylo cokoliv blíže k projektu
sděleno. Čili připravují se podstat-
né změny v modelu řízení daňové
a celní správy. aniž by byl znám
cílový stav a aniž by bylo řádně
doloženo, že tyto změny jsou
nezbytné a povedou ve svých
důsledcích k vyšší efektivitě
správy daní a cel.
I když v reformě ústřední státní
správy nebylo významněji pokro-
čeno, považuje odborový svaz re-
formu ústřední státní správy za
nezbytnou, a hodlá se v ní nadále
efektivně angažovat. Změny jsou
v mnoha případech nezbytné.
Navíc  přístup  vlády  P.   Nečase
k veřejné správě,  zejména kroky
některých  členů   vlády,    jedno-
značně potvrdily nezbytnost de-
politizace ústřední státní správy a
potřebu stabilizace pracovních
kolektivů.
Reforma státní správy a obecně
veřejné správy je nikdy nekončící
kontinuální proces, kde svoji
nezastupitelnou účast má, a musí i
v budoucnu mít, odborový svaz a
příslušné odborové organizace.
Činnost  odborového   svazu   již
v minulých obdobích  prokázala
jak významná je pro zaměstnance

Ke zprávě o činnosti v první části sjezdu vystoupila předsedkyně Alena Vondrová
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i  zaměstnavatele   účast   odborů
v procesu přípravy a realizace
různých organizačních změn,
transformací a reforem. Z minu-
lého období bych jako příklad
uvedla reformu Policie ČR a to jak
její přípravnou, tak i realizační
fázi.
Všechny dosud realizované trans-
formační změny a připravované
podobné změny vyvolaly a vy-
volají i v budoucnu pohyby za-
městnanců, znejistí jejich pracovní
pozice a mohou ve svých důsled-
cích  vést  až k odchodu těch nej-
kvalitnějších. V krajním případě
mohou vést až k destabilizaci pří-
slušné oblasti státní správy.
Všichni  ti,  kdo politicky a věcně
o příslušných změnách rozhodují,
by si proto především měli být vě-
domi toho, že jen s informovaný-
mi, o správnosti změn přesvěd-
čenými zaměstnanci lze tyto změ-
ny úspěšně provést. V opačném
případě jsou jakékoli reformní
změny či jiné kroky vedoucí k mo-
dernizaci státní správy odsouzeny
předem k nezdaru.
Touto obecně platnou zásadou se
odborový svaz řídil u všech při-
pravovaných transformačních či
modernizačních procesů, kterých
se zúčastnil v uplynulém období.
Současně trval na tom, aby všech-
ny reformní i transformační kroky
byly řádně promyšleny, dostatečně
předem připraveny, odpovědně a
efektivně realizovány. 
Bohužel opak byl často pravdou.
Nejenže zaměstnanci nebyli včas a
v dostatečném rozsahu o připravo-
vaných změnách informováni, ale
o samotných změnách se rozho-
dovalo politicky, nikoliv na zákla-
dě předchozích analýz a dlou-
hodobých  koncepcí. To platí, jak
o transformaci daňové a celní

správy, která se připravuje již od
roku 2006 respektive 2007, o Pro-
jektu Jednoho inkasního místa
(JIM) i o transformaci úřadů práce.
Stejně závažná byla také účast
odborového svazu v procesu mo-
dernizace veřejné správy. Odboro-
vý svaz podporuje aplikace mo-
derních metod práce v celé  veřej-
né správě i v oblasti justice. Tako-
vou metodou je například e-gover-
ment, elektronická justice, proces-
ní řízení, metoda CAF a další.
Použití těchto metod nepochybně
přispívá ke zvýšení kvality posky-
tovaných služeb, a tím i k vyššímu
komfortu klientů. Je proto v zájmu
odborového svazu a zaměstnanců,
které  zastupuje, aby se úřady po-
stupně transformovaly na moderní
instituce fungující na bázi klient-
ských principů. To znamená, aby
jejich činnost byla veřejností a ze-
jména zaměstnanci vnímána jako
služba, která je transparentní, kva-
litní, efektivní, výkonná, vůči klien-
tovi vstřícná a klienta zbytečně
nezatěžující.
Problémy spojené s modernizací
veřejné správy, zejména dopady
používání nových metod práce a
řízení na pracovní podmínky za-
městnanců, musí být jednou z hlav-
ních  náplní činnosti odborového
svazu i v příštím období. Zvláštní
pozornost by měla být, obdobně
jako tomu bylo v právě uplynulém
období problematice e-govermen-
tu, a to jak z hlediska dopadů do
oblasti zaměstnanosti ve veřejné
správě, tak i jeho efektivnosti. 
Souběžně je však zapotřebí také
sledovat dopady různých rozhod-
nutí například o organizačních
změnách nebo úsporných finan-
čních opatřeních na pracovní pod-
mínky zaměstnanců veřejné sprá-
vy, ale i veřejných služeb. Poklá-

dám za hrubou chybu ministerstva
práce a sociálních věcí, že nebylo
dále pokračováno v projektu týka-
jícího se stresu na pracovišti v ob-
lasti veřejné správy, na jehož první
etapě se významně spolupodílel
odborový svaz v závěru roku 2008
a na počátku roku 2009. Je pro
Českou republiku typické, že v pod-
statě z malicherných důvodů od
projektu ustoupí, zatímco jiné
členské země, například Francie,
ho využijí a udělají rozsáhlý
průzkum, k němuž použijí český-
mi experty zpracovaný rozsáhlý
dotazník.
I přes veškerá restriktivní finanční
opatření a nekoncepční přístup
všech vlád k odměňování zaměst-
nanců veřejných služeb a správy
se odborovým svazům sdružují-
cím zaměstnance veřejných služeb
a správy podařilo v letech 2007 –
2009 docílit růstu nominálních
průměrných platů. V roce 2010
došlo, díky dodatečnému vázání
objemu prostředků na platy ve vý-
ši 1 %, k poklesu nominálního prů-
měrného platu o 0,6 %. K růstu
reálných průměrných platů těchto
zaměstnanců však došlo pouze v ro-
ce 2007 a 2009. Přitom v roce
2008 byla důvodem poklesu reál-
ného průměrného platu (-1,6 %)
relativně vysoká míra inflace (6,3
%), v roce 2010 bylo důvodem po-
klesu reálného průměrného platu
(-2,6%) dodatečné vázání objemu
prostředků na platy nad rámec
státním rozpočtem předpokláda-
ného zmrazení objemu prostředků
na platy. Vývoj nominálních i reál-
ných průměrných platů zaměst-
nanců veřejných služeb a správy
byl ve srovnání s privátním sekto-
rem nerovnoměrný a v roce 2010
dokonce protisměrný. I v samotné
veřejné správě byl vývoj průměr-

ného nominálního platu velmi
nerovnoměrný a vnitřně velmi di-
ferencovaný. 
Vývoj platů není dobrý, velmi špat-
ný je  údaj za rok 2010, který potvr-
dil obavy odborů, že již v roce
2010 dojde k poklesu nominálních
i reálných průměrných platů.
Pokles se ještě prohloubí v roce
2011 v důsledku snížení objemu
prostředky na platy zaměstnanců
veřejných služeb a správy, jejichž
platy jsou hrazeny ze státního
rozpočtu. Vezmeme-li v úvahu, že
v roce 2012-2014 by měly být
platy těchto zaměstnanců (s vý-
jimkou učitelů) zmrazeny, pak
odměňování zaměstnanců, zřejmě
s výjimkou učitelů a zdravotníků,
spěje k nepřijatelnému snížení
nominálních a zejména reálných
příjmů. Dle mého názoru musí
odbory o tomto problému jednat
již nyní, během přípravy státního
rozpočtu na rok 2012.  
Snížení platů v roce 2011 a ná-
sledné zmrazení platů v následu-
jících dvou letech znamená, že
platy zaměstnanců ve veřejné
správě a službách reálně pokles-
nou v průběhu tří let o cca mini-
málně 20 %. Česká republika na
tom není tak ekonomicky špatně,
aby muselo dojít k takovému zne-
hodnocení odměny za kvalitně a
profesionálně odvedenou práci ve
prospěch státu a jeho občanů. A to
vše za situace, kdy počty zaměst-
nanců klesají a objem agend a čin-
ností narůstá.
Nízké platy zaměstnanců ve všech
oblastech veřejné správy jsou
důvodem, proč se veřejná správa
postupně stává v některých ob-
lastech nekonkurence schopnou
na pracovním trhu. Některé
oblasti veřejné správy jsou trvale
platově výrazně podhodnoceny.
Přitom na těchto zaměstnancích
závisí například chod soudů, stát-
ních zastupitelství, policie, armá-
dy, vězeňství a jiných pro stát
důležitých oblastí veřejné správy.
Lépe na tom nejsou ani ti, kdo za-
jišťují příjmy státu, důchodové a
jiné agendy nezbytné pro zajištění
chodu státu a potřeb občanů. 
I přes uvedený nepříliš dobrý
vývoj platů v letech 2007-2010 je
potřeba zde zdůraznit, že pouze
díky intenzivnímu a důslednému
jednání odborů o části platy v návr-
zích státního rozpočtu na rok 2009
a 2010 a následným jednáním v Po-
slanecké sněmovně (pozměňovací
návrhy) se podařilo udržet pozi-
tivní vývoj platů v roce 2009 a ne-
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VI. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací
govat  vládou  J. Fišera navržené
snížení objemu prostředků na
platy o 4 % pro rok 2010. V roce
2009 (k 1. 4.) se rovněž podařilo,
po složitých jednáních, docílit
zrušení základní stupnice pla-
tových tarifů, o což odborové sva-
zy usilovaly řadu let a valorizovat
zbývající dvě stupnice platových
tarifů. Těsně po zahájení činnosti
Fischerovy vlády vláda schválila
samostatnou stupnici platových
tarifů pro zdravotnické pracov-
níky, která byla o 3,5 % vyšší než
dosavadní zvýšená stupnice pla-
tových tarifů určená pro zaměst-
nance, jimž jsou právními  před-
pisy stanoveny zvýšené povinnos-
ti a další omezení. Odborový svaz
s faktickým snížením kompenzace
nesouhlasil. Písemné věcně zdů-
vodněné stanovisko bylo před-
mětem  jednání  předsedkyně  OS
s předsedou vlády. Ukázalo se, že
se jednalo o politické rozhodnutí,
které prosadila tehdejší ministryně
zdravotnictví. I Fischerova vláda,
přestože s věcnou argumentací
souhlasila, však vzniklý problém
neřešila.
O rozsáhlém, intenzivním jednání
o platech v roce 2010, o navrho-
vaných restrikcích objemu prost-
ředků na platy v roce 2011, odbo-
rových svazů sdružujících zaměst-
nance veřejných služeb a správy a
o  změně  systému  odměňování,
kterou Nečasova vláda i přes
protestní akce prosadila, detailně
informuje zpráva o  činnosti,  na
kterou proto tímto odkazuji. 
Zmíním se zde pouze o změně sy-
stému odměňování, s nímž odbory
zásadně nesouhlasí z důvodů, kte-
ré byly opakovaně zveřejněny.
Přesto zde znovu opakuji, že změ-
na systému odměňování, kterou
Nečasova vláda prosadila silou
118 hlasů znamená roztříštěnost
odměňování, možná ještě horší
než tomu bylo před rokem 1992.
Je zřejmé, že dojde, respektive již
dochází, k neúnosnému poklesu
nominálních i reálných platů znač-
né  části zaměstnanců  veřejných
služeb a správy. Odměňování za-
městnanců veřejných služeb a
správy je tak ve svých důsledcích
demotivující, v mnoha ohledech
diskriminující, nivelizující a  de-
stabilizující pracovní kolektivy.
Evidentně vytváří prostor pro
nepotismus, klientelismus, korup-
ci a politizaci veřejné správy.
Znovu zdůrazňuji, že změnu sys-
tému odměňování pokládá odbo-
rový svaz za věcně chybnou, zcela
nevhodnou pro užití v sektoru
veřejných služeb a správy a to
především z důvodů, které jsem

uvedla, a také z důvodů, že nákla-
dy na platy jsou striktně regu-
lovány. Od 1. 1. 2011 zavedený
systém odměňování nezaručuje
nárok na spravedlivou odměnu za
práci, rovné zacházení v odmě-
ňování za stejnou práci stejné hod-
noty, a proto ho považujeme za
diskriminující. Do té doby platný
systém odměňování pokládáme
naopak za odpovídající i v mezi-
národním srovnání, který se v pra-
xi osvědčil. 
Dlouhodobým cílem odborového
svazu v oblasti platové je zajistit
každoroční alespoň mírný růst re-
álného průměrného platu zaměst-
nanců veřejné správy a služeb.
Tento cíl, jak se prokázalo v uply-
nulém období, nebude vůbec jed-
noduché dosáhnout. Zvlášť za exi-
stence této vlády, která naopak
předpokládá v letech 2012 – 2014
jeho významný pokles. Snažit se
však o to odborový svaz musí a to
všemi dostupnými legálními pro-
středky. Společně s ostatními od-
borovými svazy sdružujícími za-
městnance veřejných služeb a
správy musí odborový svaz usilo-
vat o návrat k původnímu systému
odměňování. Že to bude velmi ob-
tížné, je zřejmé.
K úspěšnému vedení sociálního
dialogu je potřeba, aby odborový
svaz byl silný i z hlediska své
členské základny. Tady máme
stále velké rezervy. Daří se nám
sice postupně stabilizovat člens-
kou základnu, přijímáme do evi-
dence nové základní organizace,
roste, byť mírně, počet individuál-
ních členů. Přesto členská základ-
na klesá. Známe příčiny tohoto je-
vu. Trvalou prioritou odborového
svazu proto musí být systematické
vzdělávání funkcionářů odboro-
vých organizací a prohlubování
informovanosti členů i ostatních
zaměstnanců  o  činnosti odborů.
K tomu musíme využívat všechny
dostupné prostředky. Musíme
však hledat i nové formy komu-
nikace, například prostřednictvím
sociálních sítí.
Odborový svaz musí sledovat i
širší otázky a zájmy, které se
dotýkají postavení zaměstnanců i
odborů. Globalizace a liberalizace
vytváří tlak na národní vlády,
omezuje jejich vliv, snižuje vliv
veřejných služeb, snaží se snížit
vliv odborů. Tlaky na privatizaci a
liberalizaci veřejných služeb a na
omezení až minimalizaci regu-
lačních funkcí státu jsou značné.
Pod hesly flexibility pracov-
něprávních vztahů se skrývá snaha
zaměstnance navzájem izolovat,
zpochybnit možnosti kolektivní

ochrany jejich zájmů a zbavit je i
jejich  nabytých  práv  a   nároků
v pracovněprávní i sociální oblas-
ti, v zájmu snižování provozních i
jiných výdajů.
Ústředním posláním odborů proto
zůstává důsledná ochrana práv za-
městnanců, boj za sociální spra-
vedlnost a solidaritu. Z těchto
principiálních hledisek musí
odborový svaz přistupovat ke
všem vládou avízovaným refor-
mám systémů zdravotního, nemo-
cenského i důchodového pojištění.
Odborový svaz se musí ještě více
zapojit do evropského legisla-
tivního procesu, jak samostatně,
tak prostřednictvím ČMKOS,
neboť  řadu procesů  lze dnes  již
efektivně ovlivnit pouze z evrop-
ské úrovně. K tomu nám slouží
mimo jiné také naše členství v ev-
ropských odborových strukturách,
zejména  v Evropské federaci
veřejných služeb.
Uplynulé období bylo velmi ob-
tížné. Dokonce obtížnější než
jsem očekávala. Přesto se odbo-
rovému  svazu   podařilo   mnohé
z cílů, které měl ve svém progra-
mu, prosadit. Chci proto za sebe i
jménem vedení odborového svazu
poděkovat všem řadovým členům,
funkcionářům odborového svazu a

jeho sekcí, funkcionářům základ-
ních organizací i zaměstnancům
odborového svazu za úsilí a osob-
ní angažovanost, s kterou se věno-
vali nelehké odborové činnosti.
Zvláště chci poděkovat těm
funkcionářům  a členům odborů,
kteří se osobně angažovali v infor-
mačních kampaních organizo-
vaných odborovým svazem, v pří-
pravě a realizaci protestních akcí,
zejména demonstrace v prosinci
2009, demonstrace 21. 9. 2010 a
stávky 8. 12. 2010.
Odborový svaz působil a působí
ve  velmi obtížném období. A bude
tomu tak minimálně dokud nynější
vláda bude u moci. Odborový svaz
musí být proto akceschopný.
Protože jen silný odborový svaz a
silná odborová centrála mají šanci
některým negativním vlivům za-
mezit  a  skutečně efektivně hájit
oprávněné  zájmy  zaměstnanců,
které zastupují. To není klišé, to je
holý fakt. Jsem dokonce pře-
svědčena, že se odbory budou mu-
set, v zájmu efektivity, spojovat ad
hoc s různými nezávislými občan-
skými iniciativami. Jen tak zřejmě
bude možné vytvořit účinný blok
proti některým záměrům nynější i
budoucích vlád.
Děkuji za pozornost.  

V závěru jednání ocenili delegáti sjezdu dlouholetou činnost Aleny
Vondrové čestným předsednictvím našeho odborového svazu


