
  Kandidát na místopředsedu odborového svazu 

Jméno a příjmení :  Ing. Břetislav Dvořák  

Datum narození : 02. 11. 1958 (56 let) 

Vzdělání:  1974 – 1978  gymnázium 

   1978 – 1982  VŠCHT Pardubice  

     1982 – 1983  absolvování vojny 

Profesní uplatnění : 1983 – 1992  technický náměstek   

1992 - 2015 vedoucí odboru výstavby a životního          

prostředí Městského úřadu v Ledči nad Sázavou   

Jazyková vybavenost : němčina, ruština 

Stav :  ženatý   

 

Odborářské aktivity 

1983 – 1992    předseda sekce SDR  

1992 – 2015   předseda Základní odborové organizace městského úřadu   23 let  

- Odborová organizovanost cca 80 % aktivních zaměstnanců, 

- Sociální fond tvořen  cca 5 % rozpočtovaných mzdových prostředků, 

- (ze sociálního fondu ošatné, obědy za 11 Kč, důchodové připojištění, atd.) 

1998 – 2014   člen sekce Veřejné správy        16 let  

2002 – 2014   člen vedení sekce Veřejné správy OSSOO      12 let 

2006 – 2014  člen Výboru OSSOO          8 let 

 

Co se pokusím změnit, pokud dostanu důvěru a budu zvolen – cíle  

 Neprodlené zastavení úbytku členské základny a zahájení náboru nových členů. 

 Provedení finančních analýz  = vyšší  finanční výnos z provozování vlastního 

nemovitého majetku svazu a využití rezervního  fondu jen v nezbytných případech. 

 Novela zákona o FKSP (plnění FKSP v rátit na původní 2 % z vyplacených mezd z 

nedůstojných 1 % ). 

 Platové ohodnocení úředníků dorovnat na úroveň  před rokem 2010 včetně platových 

postupů, zajistit jejich růst v závislosti na vývoji ekonomiky (např. podle inflace nebo 

průměrného platu v soukromé sféře. Platové podmínky úředníků dorovnat na ztráty, 

které byly zaznamenány v minulých  letech restriktivní politikou minulých vlád. 

 V souvislosti se zaváděním   „Služebního zákona“  při přípravě vládního nařízení o 

platech, zajistit příplatek 25 % za státní službu. 

 Právní zastoupení zaměstnanců zajistit fundovanými právními poradci. 

  Zlepšit nabídku rekreačního a kulturního vyžití našich členů dojednáním nových 

rekreačních objektů, ať již v ČR nebo v jiných destinacích (Slovensko, Maďarsko,atd.) 

 Ve sdělovacích prostředcích prezentovat činnost vedení OS SOO při projednávání 

společných cílů zaměstnanců, aby tak došlo ke zlepšení postavení a pracovních 

podmínek v zaměstnání a  zvýšení jejich celkové životní úrovně. 

 Spokojení odboráři. 

 Motivovaní a výkonní zaměstnanci. 



 


