
„Chci vám jménem OZŽ popřát, abyste na tomto
jednání vybrali dobré vedení na další období
a abyste mu dali silný mandát,“ řekl dále a vy-
jádřil naději, že nová česká vláda bude nakloně-
na železnici, aby se dráha opět dostala na piede-
stal, kam si zaslouží. V závěru svého vystoupení
popřál všem úspěšné jednání a hlavně pevné
zdraví.

13.32 h Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý oko-
mentoval zprávu Ústředí OSŽ o činnosti po VII.
sjezdu OSŽ. „Zpráva má přes 120 stran, proto se
pokusím shrnout to nejdůležitější, co se nám
podařilo, ale zmíním i to, na čem musíme ještě
zapracovat,“ poznamenal předseda OSŽ. „Přes-
tože více než polovina období od VII. do VIII.
sjezdu byla poznamenána koronavirovou
pandemií, můžeme konstatovat, že se kolektiv-
ním vyjednavačům podařilo vyjednat dobré ko-
lektivní smlouvy,“ řekl dále a dodal, že k sluš-
ným výdělkům napomohlo i usnesení předchozí
vlády o zrušení superhrubé mzdy. „Nechat pení-
ze lidem bylo v té době to nejlepší řešení,“ po-
znamenal k tomu. Připomněl, že se dařilo zlepšo-
vat i nemzdové benefity pro členy OSŽ a dále
zmínil agendy jednotlivých oddělení OSŽ–ústře-

OSŽ, kalendáře akcí, možnosti rekreací, informa-
ce z BOZP, právní poradny a pojištění. Aplikace
zahrnuje také sportovní propozice, přehled be-
nefitů členů OSŽ a také přímé kontakty na vedení
OSŽ. „Prostřednictvím aplikace Moje OSŽ lze
rovněž přímo oslovit jednotlivé členy vedení
OSŽ se svými dotazy, připomínkami či náměty
v činnosti OSŽ,“ připomněla Urbancová.

14.07 h Vladislav Vokoun přednesl zprávu
o hospodaření OSŽ za uplynulé období. Konsta-
toval, že všechny uplynulé roky bylo hospodaření
OSŽ v přebytku, také loňský rok, který se v součas-
né době zúčtovává, bude v přebytku. „OSŽ má
založeno také několik fondů – mj. stávkový,
rezervní, či podpůrný, které slouží v případě po-
třeby,“ připomněl Vokoun. Příjmy do rozpočtu
plynou z příspěvků členů a příspěvků zaměstna-
vatele. Převážnou část výdajů tvoří výdaje na schů-
zovou činnost, nájemné za byty funkcionářů a za-
městnanců, či údržba majetku. Mezi majetek OSŽ
patří zejména šest rekreačních hotelů, 49% podíl
ve společnosti ČD travel a také dluhopisy, které
dosahují dobrého zhodnocení.

14.29 h Vyhlášena přestávka. Přestávka je ur-
čena pro dokončení ubytování delegátů a pro
práci komisí.

15.46 h Další část jednání zahájil druhý mode-
rující sjezdu, Petr Štěpánek (předseda PV OSŽ
Správy železnic). Předal slovo předsedkyni man-
dátové komise Marii Štusákové, která uvedla, že
na sjezd bylo pozváno 200 delegátů s hlasem
rozhodujícím, přítomno je 190 delegátů, to zna-
mená 95% účast. 10 delegátů se omluvilo. Jedná-
ní je usnášeníschopné. Jednání se dále účastní 7
hostů.

15.48 h Předložení a schválení volebního řá-
du VIII. sjezdu OSŽ (volební řád byl schválen Ústře-
dím OSŽ 16. 2. 2022). Připomínky z řad delegátů
nejsou, hlasováním byl volební řád schválen (ni-
kdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování).

15.50 h Sjezdu bylo předloženo ke schválení
potvrzení volby místopředsedů, tajemníků a čle-
na Ú–OSŽ za seniory. Funkcionáře zvolily přísluš-
né konference OSŽ. Na funkci místopředsedů OSŽ
byli zvoleni: Petr Štěpánek (Správa železnic), Ště-
pán Lev (České dráhy), Radek Nekola (ČD Cargo),
Bc. Renata Dousková (nedrážní). Delegáti navr-
žené funkcionáře potvrdili (nikdo se nezdržel, ni-
kdo nebyl proti). Zvolení funkcionáři se touto vol-
bou stávají členy Představenstva OSŽ a členy
Ústředí OSŽ Bez připomínek byla rovněž potvrze-
na ve funkci předsedkyně Republikové rady se-
niorů OSŽ Danuše Polášková, dále tajemníci pod-
nikových výborů Miroslav Maincl, Miloš Paleček,
Dušan Richter (Správa železnic), Antonín Leitgeb,
Věra Nečasová (České dráhy) a Marta Urbanco-
vá (ČD Cargo) – nikdo nebyl proti, nikdo se nezdr-
žel. Zvolení funkcionáři se stávají členy Předsta-
venstva OSŽ a členy Ústředí OSŽ.

15.54 h Předložení návrhu na předsedu OSŽ.

Ústředí OSŽ dne 16. 3. 2022 navrhlo na předsedu
Odborového sdružení železničářů Mgr. Martina
Malého. I tento návrh byl podán na základě vý-
sledků konferencí OSŽ. Martin Malý vystoupil k ob-
hajobě své kandidatury s krátkým projevem. Řekl,
že hlavní priority jmenoval již ve svém úvodním
komentáři ke zprávě o činnosti OSŽ. „Vzhledem
k tomu, jak se proměňuje situace, některé úko-
ly získávají větší důležitost než dříve,“ řekl a po-
kračoval: „Naše hospodářství se ještě nena-
dechlo po covidové krizi, když přišla válka na
Ukrajině, jejíž hospodářské důsledky jsou ne-
předvídatelné.“ Jak dále uvedl, je téměř jisté, že
se zaměstnavatelé budou potýkat s velkými potí-
žemi, porostou jim veškeré náklady. A v takové
situaci budou mít tendenci snižovat nebo zmrazo-
vat mzdové náklady. „Mezi největší priority bude
tedy patřit kolektivní vyjednávání,“ zdůraznil
Martin Malý. Podle jeho dalších slov bude druhou
prioritou, opět v souvislosti s válkou na Ukrajině,
posílení činnosti v rámci odborových struktur Evro-
py. Kromě těchto dvou aktuálních priorit budou
pokračovat dlouhodobé úkoly, jako je mimo jiné
rozšiřování členských benefitů. Poznamenal, že
OSŽ bude připravovat novinky pro mladou gene-
raci, která „má ráda vše, co je v mobilu“, ale vzpo-
mněl i na kategorii lidí, kteří naopak elektronická
média nemají v oblibě. „Proto bude nutno udržet
i tištěný Obzor,“ dodal. Jako čtvrtou prioritu uvedl
předseda OSŽ digitalizaci (podrobnosti v násled-
né prezentaci) a v neposlední řadě je to řešení
jízdních výhod. „Vidíme dvě možnosti řešení:
zaprvé dohodnout zapracování něčeho jako je
zaměstnanecké jízdné do jednotného státního
tarifu, druhé řešení je kombinací stávajících
režijních jízdenek s tím, že by platily na vlacích
objednávaných ministerstvem; v regionech by-
chom chtěli zaměstnanecké regionální jízdné,
jako je v Plzeňském kraji. Toto je směr, který
chceme zkusit vyjednat a kde si myslíme, že by

ZO OSŽ, které dosud webové stránky nemají.
„Bezpracný je v tom, že technicky by vás ne-
měl moc zatěžovat. Veškeré technické záleži-
tosti s tím spojené by zajistila firma,“ vysvětlil
Vyka. Výhodou tohoto webu by byl jednotný vizu-
ální styl, který by přispěl mimo jiné i k lepší prezen-
taci OSŽ. Na stránkách ZO by se tak mohly objevit
stránky Obzoru, články z ústředí, kontakty na před-
sedy jednotlivých ZO, různé akce, kalendáře, ja-
kož i fotogalerie. To vše by mohly ZO na stránky
zadávat samy podle své úvahy. Cena pořízených
stránek by podle Vitáska činila cca 5000 Kč plus
poplatky za servis cca 500 Kč měsíčně. Jak v dis-
kusi připomněl Petr Štěpánek, na instalaci těchto
webových stránek by bylo možno čerpat prostřed-
ky ze sociálního fondu, rep. FKSP.

VIII. sjezd Odborového sdružení železničářů,
Praha, Kongresové centrum, 25. a 26. března 2022
Celkem 200 delegátů bylo pozváno ve dnech

25. a 26. března 2022  do Kongresového centra
v Praze na Pankráci, aby se zúčastnili VIII. sjez-
du OSŽ.

První sjezdový den:
25. března 2022

13.01 h K mikrofonu přistoupil Radek Nekola,
místopředseda OSŽ a předseda Podnikového vý-
boru OSŽ ČD Cargo, který byl řídícím první části
jednání, a poté, co pozdravil delegáty, předal slo-
vo operační pořadatelce PhDr. Heleně Svobodo-
vé. Ta delegáty ještě před oficiálním zahájením
sjezdu seznámila s některými organizačními po-
kyny (stravování, ubytování apod.).

13.08 h Radek Nekola jménem představen-
stva OSŽ oficiálně zahájil VIII. sjezd OSŽ. Vysvětlil,
že sjezd se koná v náhradním termínu (původní
termín byl 5. a 6. listopadu 2021), k posunu termí-
nu došlo v důsledku koronavirové pandemie.

13.10 h Řídící sjezdu přivítal hosty jednání, ji-
miž jsou: Mgr. František Zaparanik, předseda OZŽ,
Ľudovít Mikloš, místopředseda OZŽ, Peter Pikna,
místopředseda OZŽ, a Zdeněk Vysloužil, ředitel
Nadace Okřídlené kolo. Pozvaný Bohumír Dufek,
předseda ASO, se z účasti na sjezdu omluvil (kon-
takt s nakaženým covidem).

13.11 h Radek Nekola, a s ním i všichni dele-
gáti sjezdu, vzdali formou minuty ticha hold funk-
cionářům, kteří se dnešního jednání nedožili.

13.13 h Delegáti odhlasovali schválení před-
loženého návrhu Jednacího řádu VIII. sjezdu OSŽ,
složení pracovního předsednictva, zapisovatelů,
ověřovatelů zápisu, řídících jednání a program
VIII. sjezdu. Program sjezdu, stejně jako ostatní
předložené dokumenty, byly schváleny.

13.20 h Dalším předloženým dokumentem byl
návrh složení mandátové, návrhové a volební ko-
mise sjezdu. Delegáti o jednotlivých navržených
jménech hlasovali jednotlivě.

13.28 h Za přítomné hosty vystoupil předseda
OZŽ (Odborové združenie železničiarov) Franti-
šek Zaparanik. V úvodu svého krátkého projevu
poděkoval za pozvání a vyřídil pozdrav od slo-
venských kolegů. „Jsem rád, že nyní již začneme
komunikovat osobně a ne přes obrazovky,“
zdůraznil a ocenil dobrou spolupráci OSŽ a OZŽ
na úrovni podnikových výborů či revizních komisí.

dí, mimo jiné dobrý informační servis, postup v di-
gitalizaci, nový koncept zvýhodněné členské re-
kreace, sportovní akce ve spolupráce s největšími
zaměstnavateli, či akce pro seniory. Dotknul se
i investičních projektů. „Po celou dobu jsme pra-
covali s vyrovnanými rozpočty,“ zdůraznil dále
Martin Malý. Dodal, že  k některým ze jmenova-
ných okruhů vystoupí funkcionáři OSŽ následně
samostatně.

Dále se Martin Malý podrobně věnoval obha-
jobě jízdních výhod železničářů, přičemž pozna-
menal, že OSŽ čelilo třem pokusům o jejich likvi-
daci. Co se týká dalšího úkolu uloženého minulým
sjezdem, tj. rozšiřování působení OSŽ a stabiliza-
ce členské základny, tento úkol se podle předse-
dových slov daří plnit částečně (dochází k poklesu
počtu zaměstnanců, často odchodem do důcho-
dů, a zaměstnavatelé přibírají málo nových za-
městnanců). Daří se však rozšiřovat působení OSŽ
u nových organizací (např. Metrans, Arriva, do-
pravní podnik města Brna a dalších).

13.56 h Bc. Marta Urbancová, tajemnice PV
OSŽ ČD Cargo, seznámila delegáty sjezdu s no-
vou aplikací Moje OSŽ, kterou má v současné
době na svých mobilních telefonech staženo cca
3800 uživatelů. Výhodou je rychlost předávání
informací, které se týkají jak seznamu všech ZO

Hovoří předseda OZŽ  František Zaparanik.

Zprávu Ústředí OSŽ o činnosti po VII. sjezdu
OSŽ okomentoval předseda OSŽ Mgr. Martin
Malý.

Zprávu o hospodaření OSŽ za uplynulé ob-
dobí předseda Vladislav Vokoun.

 14.13 h V diskusi k tomuto bodu (Zpráva o hos-
podaření) vystoupil Jožka Matůšů, předseda ZO
OSŽ Slovácko, který připomněl loňskou katastrofu
na jižní Moravě (tornádo), kde by stálo za uváže-
nou, aby postižení dostali více peněz, než stanoví
předpis. Na to zareagoval předseda OSŽ Martin
Malý, který připomněl vícezdrojové financování
této katastrofy, přičemž však je možné v případě
potřeby požádat i o navýšení částky.

14.21 h Zprávu revizní komise (RK) OSŽ o čin-
nosti po VII. sjezdu OSŽ přednesla předsedkyně
RK OSŽ Barunka Balážová. Nejprve informovala
o složení komise, které od minulého sjezdu do-
znalo určitých změn. Uvedla, že se RK schází na
pravidelných jednáních, zpravidla jednou měsíč-
ně. Jejich hlavním úkolem je kontrolní činnost na
OSŽ–ústředí a v základních organizacích OSŽ.
Členové RK se zaměřují na věcnost a správnost
dokladů, smluv, kontrolují pohyb na účtech. Kont-
roluje se dodržování zákona č. 563/91 Sb. a 568/
92 Sb., a dodržování vnitřních předpisů OSŽ včet-
ně vedení účetnictví. V minulém období bylo pro-
vedeno 80 kontrol v základních organizacích OSŽ.
„Tento počet byl ovlivněn dopadem covidu, v je-
hož důsledku bylo třeba některé kontroly odvo-
lat,“ vysvětlila Barunka Balážová. Revizní komise
podle jejích slov zjistila v některých případech i zá-

Hovoří Barunka Balážová, předsedkyně
Revizní komise OSŽ.

Pohled do sálu Kongresového centra při jednání VIII. sjezdu Odborového sdružení železničářů.

Pracovní předsednictvo VIII. sjezdu OSŽ: zleva Bc. Renata Dousková, Vladislav Vokoun, Radek Nekola,  Petr Štěpánek. Mgr. Martin Malý a Martin
Vavrečka.

Bc. Marta Urbancová seznámila delegáty
sjezdu s novou aplikací Moje OSŽ.

važné nedostatky, u nichž se následně snaží zjed-
nat nápravu. Revizní komise se dále podílí na
slučování nebo ukončení činnosti ZO, na školení
hospodářů a předsedů OSŽ. Člen RK OSŽ Tomáš
Šlachta vytvořil ve spolupráci se sociálně právním
oddělením nové webové stránky (www.rkosz.cz), na
kterých mohou členové OSŽ získat informace týka-
jící se hospodaření a vedení účetnictví. Delegáti
poté hlasováním zprávu Revizní komise OSŽ
schválili.

mohla šance být.“ Na závěr předseda OSŽ zdů-
raznil, že je zastáncem týmové práce. „Jsem pře-
svědčen, že toto je nejlepší cesta,“ dodal.

16.12 h Aleš Vyka ze společnosti AstroumQ
Interactive představil delegátům nabídku vytvoře-
ní webových stránek pro jednotlivé ZO OSŽ. Měl
by to být moderní, rychlý a bezpracný web pro ty

Delegáti sjezdu byli během celého jednání velmi disciplinovaní.

Ondřej Šmehlík referuje o informačním
systému sportu.

16.26 h Ondřej Šmehlík, vedoucí mezinárod-
ního oddělení OSŽ odprezentoval nový informač-
ní systém sportu. „V současné době je informač-
ní systém sportu poněkud roztříštěný, záměrem
Railsportu, což je pracovní název, je digitaliza-
ce všech informací, týkající se sportu,“ vysvětlil

Šmehlík. Veškeré informace o sportu by měly být
sjednoceny na společném webovém portálu, kte-
ré zrychlí a zpohodlní práci sportovních komisí.
Úspora času s papírováním pak vytvoří prostor
pro samotnou organizaci sportu. „Pro sportovce
samotné to přinese výhodu především v jedno-
duchém přihlášení se na akci – stačí dva kliky
na počítači,“ přiblížil Šmehlík záměr systému.



jetku (na návrh ústředí OSŽ ze 16. 3. 2022). Z pří-
tomných 188 delegátů se vyjádřilo 187 pro, proti
nebyl nikdo, 1 se zdržel hlasování.

18.04 h Potvrzení volby 21 členů ústředí OSŽ:
volební komise na základě usnesení podniko-
vých výborů a konference nedrážních předložila
sjezdu kandidáty na členy Ústředí. Jsou jimi: Petr
Doležal, Petr Dvořák, Stanislav Hlouch, Pavel Hro-
novský, Martin Janeček, Monika Koleszárová, To-
máš Kolovratník, Zbyněk Kovář, Petr Kubička, Bc.
Blanka Lomnančiková, Pavel Lněnička, Radek
Novák, Jan Rychnovský, Jan Slováček, Magdale-
na Stránská, Karel Šimáček, Tomáš Šlachta, Ma-
rie Štusáková, Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons),
František Vopátek a Martin Zatloukal. Delegáti vol-
bu potvrdili (ze 188 přítomných delegátů byli dva
proti a čtyři se zdrželi hlasování).

18.11 h Volba předsedy Revizní komise OSŽ.
Na základě návrhu konferencí byla navržena Ba-
runka Balážová. Ústředí tento návrh schválilo 16.
3. Delegáti volbu potvrdili (ze 186 přítomných bylo
178 pro, proti nikdo, 8 se zdrželo hlasování).

18.16 h Volba členů Revizní komise OSŽ. Na-
vrženi byli: Linda Lišková, Lenka Lopraisová, Iva-
na Malounová, Pavel Ploc, Milena Onderková,
Tomáš Sopko, Věra Šachová a Miroslav Škota.
O kandidátech se hlasovalo en bloc, delegáti vol-
bu potvrdili (ze 188 přítomných delegátů bylo 187
pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel hlasování).

18.21 h Petr Sýkora požádal, aby jednotliví čle-
nové Ústředí OSŽ vystoupili a řekli, jak budou
v ústředí vystupovat, neboť je osobně nezná. Ří-
dící Radek Nekola jej vyzval, aby jednotlivé členy
případně kontaktoval v předsálí. Předseda OSŽ
Martin Malý tazateli vysvětlil, že kandidáti byli zvo-
leni na jednání jednotlivých podnikových konfe-
rencí a výborů, kde je znají. „Můžeme si snad
důvěřovat v tom, že je jednotlivé konference
zvolily zodpovědně,“ poznamenal.

18.26 h Řídící jednání Radek Nekola uvedl, že
program prvního dne jednání byl vyčerpán. Ve
večerních hodinách proběhne první zasedání
Ústředí OSŽ a Revizní komise OSŽ, kde proběhne
volba místopředsedů.

18.28 h Radek Nekola všem poděkoval za po-
zornost a konstruktivní jednání a ukončil první sjez-
dový den.

Druhý sjezdový den:
26. března 2022

9.06 h Petr Štěpánek zahájil druhý den jedná-
ní a vyhlásil výsledky volby místopředsedy Reviz-
ní komise OSŽ. Revizní komise OSŽ na své večerní
ustavující schůzi v pátek 25. 3. zvolila místopřed-
sedou RK Miroslava Škotu.

9.10 h Poděkování končícím funkcionářům
OSŽ. Předseda OSŽ Martin Malý poděkoval funk-
cionářům končícím ve funkci člena Ústředí OSŽ
a předal jim věcný dar. Jsou to Jiří Drbal, Alexan-
der Holub, Bořivoj Jiránek, Pavel Krhounek, Miro-
slav Loužil, Miroslav Novotný, František Pavlík,
Renata Spanilá, Iva Strbačková, Oldřich Sobol
a Vladislav Vokoun.

 Dále poděkoval a ocenil dlouholeté funkcio-
náře a členy OSŽ: Marie Bártová, Adolf Hradílek,
Hana Kobosová, Michael Mareš, Jindřich Nohal,
Miroslav Novotný, Zdeňka Sládková, Bohuslav Sr-
nec, Jaromír Strýček, Pavel Štiller, František To-
meš, Jaroslav Vavřík a Vladislav Vokoun.

9.48 h Zpráva mandátové komise: při zahájení
bylo přítomno 182 delegátů s hlasem rozhodují-
cím, což představovalo 91 %. 18 delegátů se omlu-
vilo. Dále je přítomno 8 hostů. V současné době je
přítomno 179 delegátů, což představuje 89,5 %.

9.52 h Zahájena diskuse k novelizaci stanov
Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný písemný

16.50 h Petr Sýkora se kriticky vyjádřil k členství
OSŽ v Asociaci samostatných odborů. „ASO je
vzduchoprázdno, není vidět, ani slyšet,“ řekl
a dodal, že postrádá razantní postup. Podle jeho
dalších slov by se OSŽ mělo zabývat i tím, kam
s funkcionářem, který případně nebude zvolen.
Dalším tématem jeho krátkého vystoupení byla
stávka. „OSŽ zapomnělo stávkovat,“ podotkl a do-
dal: „Stát si s námi dělá, co chce, neměli by-
chom se toho bát.“

16.52 h Karel Zeman hovořil o problematice
spojené s pojištěním za škodu. Podle jeho slov je
toto pojištění výborným benefitem, ale někteří čle-
nové nejsou ochotni někam chodit a něco pode-
pisovat. „Naše organizace by preferovala, aby
pojištění bylo automatické pro každého člena,
stačil by k tomu jeden podpis při nástupu za-
městnance. Ulehčilo by se agendě u základ-
ních organizací,“ dodal.

16.54 h Alois Malý hovořil k problematice vše-
obecného zdražování. „Chci požádat předsedu
OSŽ, který se účastní jednání tripartity, aby na
tripartitě tlačil na to, aby naše vláda konečně
udělala něco pro střední třídu. Zapomnělo se na
ni.“

16.56 h Jiřina Lovásová se vrátila k problema-
tice pojištění odpovědnosti za škodu a podpořila
názor delegáta Karla Zemana. Podle jejího názo-
ru by se v době digitalizace měla tato agenda řešit
jednodušeji. „Platba by mohla probíhat na účet,
pojistka by přišla do mailu a nemuselo by se
čekat, jestli mi ten dokument dotyčný přiveze,
nebo ne,“ poznamenala.

16.58 h Předseda OSŽ reagoval na podněty
z diskuse. Ke kritice ASO uvedl, že naše účast
v ČMKOS by byla spíše nevýhodou, neboť v tri-
partitě je obvyklé, že mluví zástupce největší orga-
nizace, což je v případě odborů ČMKOS. „Jako
členové ASO se můžeme zúčastnit pracovních
týmů podle potřeby. V ASO jsme nejsilnější svaz,
což bychom v ČMKOS nebyli,“ připomněl. K pro-
blematice stávky poznamenal, že by musela mít
jasný a splnitelný cíl. K otázce Kooperativy a po-
jištění odpovědnosti za škodu uvedl, že zde exis-
tují různé názory. Otázkou je, zda v případě, že by
odpadla povinnost každý rok podepisovat smlou-
vu, by to lidé nevnímali jako automatismus a ani
by o tomto benefitu nevěděli. Podle jeho slov ně-
které organizace jsou rády, že odboráře alespoň
jednou za rok osobně vidí, pro jiné je to zátěž.
„Uvidíme, k čemu se přikloníme,“ uzavřel.

17.05 h Vyhlášena krátká přestávka

17.24 h Volba I. místopředsedy OSŽ – volí se
z řad zvolených místopředsedů OSŽ. Předseda
volební komise požádal místopředsedy, aby se
vyjádřili, zda chtějí na tuto funkci kandidovat. Kro-
mě Radka Nekoly se všichni vzdali kandidatury.
Volba probíhá veřejně: Radek Nekola byl zvolen
do funkce I. místopředsedy OSŽ. Získal 184 hlasů
(ze 188 přítomných delegátů), 2 se zdrželi a 2 byli
proti.

17.30 h Martin Vavrečka představil vizi správy
majetku OSŽ v letech 2022 – 2025. Současný
model rekreačních objektů by měl zůstat zacho-
ván, měly by se ale rozšířit možnosti rekreací.
Klíčovými otázkami zůstává udržitelnost a efektivi-

příspěvek, Petr Štěpánek přistoupil k hlasování.
Novelizace Stanov OSŽ byla schválena. Pro bylo
177 z přítomných 178 delegátů, 1 se zdržel, proti
nebyl nikdo.

9.57 h Program OSŽ na období do roku 2025.
Návrh okomentoval předseda OSŽ Mgr. Martin
Malý. „Většina činností OSŽ zůstává v zásadě
stejná,“ řekl. Návrh tedy vychází z programu na
minulé období. Aktuálním události se promítly na-
příklad v zesílení péče o vlastní členy, přidal se
důraz na elektronické aplikace, upravil se text
týkající se jízdních výhod, neboť je třeba reagovat
na to, že je na železnici více dopravců, je proto
třeba hledat řešení, které to reflektuje. Připomínky
nebo pozměňovací návrh k tomuto dokumentu
nebyly, proto se přistoupilo k hlasování: pro se
vyslovilo 176 z přítomných 177 delegátů, 1 se
zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

10.27 h Hlasování o návrhu celkovém usne-
sení VIII. sjezdu OSŽ. Předseda návrhové komise
Miroslav Maincl přednesl text usnesení:

Usnesení VIII. sjezdu
OSŽ, schválené VIII.

sjezdem OSŽ dne 26.
března 2022

I. schvaluje
Jednací řád VIII. sjezdu OSŽ
Volební řád VIII. sjezdu OSŽ
Zprávu Ústředí OSŽ o činnosti po VII. sjezdu OSŽ
Zprávu Ústředí OSŽ o hospodaření po VII. sjez-
du OSŽ
Zprávu Revizní komise OSŽ o činnosti po VII.
sjezdu OSŽ
Program OSŽ na období do roku 2025
Pracovní předsednictvo VIII. sjezdu OSŽ; řídící jed-
nání VIII. sjezdu OSŽ; pracovní komise VIII. sjezdu
OSŽ; zapisovatele a ověřovatele jednání VIII. sjez-
du OSŽ a jimi předložené zprávy

Pracovní předsednictvo VIII. sjezdu OSŽ ve
složení: Bc. Renata Dousková, Mgr. Martin Malý,
Radek Nekola, Petr Štěpánek, Martin Vavrečka,Vla-
dislav Vokoun

Řídící jednání VIII. sjezdu OSŽ: Radek Nekola,
Petr Štěpánek

Zapisovatelé jednání VIII. sjezdu OSŽ: Ing.
Ludmila Malinová, Bc. Alena Šimáčková, Ing. Mi-
chaela Šimková, Ing. Ondřej Šmehlík

 Ověřovatelé zápisu z jednání VIII. sjezdu OSŽ:
Jiří Drbal, Ivana Malounová, Danuše Polášková,
Oldřich Sobol, Štěpán Lev

Pracovní komise VIII. sjezdu OSŽ ve složení:
Mandátová komise VIII. sjezdu OSŽ: Luboš Do-

lejší, Stanislav Foltýn, Iveta Horáčková, Alois Malý,
Marie Štusáková

Volební komise VIII. sjezdu OSŽ: Stanislava
Brejníková, Tomáš Gilg, Zdeněk Kodalík, MUDr.
Gabriela Ritterová, Ivana Strbačková, Adam Vráblic

Návrhová komise VIII. sjezdu OSŽ: Martin Ja-
neček, Jaroslav Kašík, Miroslav Maincl, Jaromír
Strýček, Luděk Šebrle, Bc. Marta Urbancová

Stanovy OSŽ po VIII. sjezdu OSŽ

II. Bere na vědomí
Vystoupení hostů VIII. sjezdu OSŽ: Mgr. Františ-

ka Zaparanika – předsedy OZŽ

se při této příležitosti mělo OSŽ zamyslet nad tím,
jak se postarat o ty uvolněné funkcionáře, kteří již
nebyli zvoleni.

Roman Polok, Správa železnic, Ostrava: Na
sjezdu se probírala také otázka případné stávky,
která by měla být sice až poslední možností, nic-
méně by mělo být jasné, jak stávkovat. Problém je
v tom, že se dnes pořádně neví, proti komu by
měla být případná stávka namířena. Proti vlastní-
mu podniku? Nebo proti ministerstvu dopravy?
Nebo snad proti krajům, které mají rozhodující
podíl na osobní dopravě?

Petr Hrouda, České dráhy, Ústí nad Labem:
Sjezd byl profesionálně připraven, jednání bylo
konstruktivní a věcné, organizátoři opravdu za-
slouží pochvalu. Samotný průběh byl pozname-
nán malou diskusí, ale snad to bylo způsobeno
tím, že většina kritiky a podnětů již byla projedná-
na na konferencích, které sjezdu předcházely.

Připravil: Miroslav Čáslavský

Petr Beran, Správa železnic, Doksy: Podle mé-
ho názoru sjezd proběhl velice hladce a organi-
zovaně, byl jsem tím příjemně překvapen. Myslím
si, že převážná většina delegátů má tento pocit
rovněž.

Linda Lišková, ČD Cargo, Mladá Boleslav:
Myslím si, že OSŽ ještě nevyčerpalo všechny své
možnosti. Benefity jsou sice hezká věc, ale je to jen
jakási třešnička na dortu. Zdá se mi, že jsme jaksi
zapomněli stávkovat – příkladem může být napří-
klad ztráta režijních výhod pro ČD Cargo – těm
starším sice zůstaly, ale ti, co přicházejí k ČD Cargo
jako noví, již na ně nárok nemají.

Miroslav Škota, ČD Telematika: Na sjezdu se
hovořilo také o spolupráci s Asociací samostat-
ných odborů (ASO). Domnívám se, že s ASO by
měla být navázána užší spolupráce, neboť tam
patří i „zemědělské odbory“, které mají velikou
sílu a mohly by OSŽ pomoci v prosazování jeho
požadavků.

Tomáš Kolovratník, Správa železnic, Ostrava:
Zaujalo mě vystoupení Martina Vavrečky na téma
majetku OSŽ, které má ve vlastních rekreačních
zařízeních velký majetek, o který je nutno se svě-
domitě starat. Z vystoupení Martina Vavrečky vy-
znělo, že se tak opravdu děje, a že OSŽ se snaží,
aby majetek byl neustále zhodnocován a aby dob-
ře a výhodně sloužil především členům OSŽ.

Ida Bandyová, ZAP Bohumín: Já jsem byla
s průběhem a organizací sjezdu velice spokoje-
na, vše probíhalo hladce, lidé měli možnost vyjád-
řit své názory, bohužel diskuse byla dosti slabá.

Petr Sýkora, ČD Cargo Most: Jednání sjezdu
probíhalo hladce, bez zádrhelů, velkou zásluhu
na tom měly konference jednotlivých podniko-
vých výborů, kde bylo vše perfektně předjednáno
a na sjezdu mohlo být potvrzeno. Trochu přitlačit
by se mělo na spolupráci s ASO, tam jsou ještě
rezervy. Také ocenění těch, kteří pro OSŽ v minu-
losti udělali hodně, bylo velice důstojné. Snad by

Anketa: Jak jste spokojeni s průběhem sjezdu
a co vás nejvíce na jednání zaujalo?

16.37 h Volba předsedy OSŽ. Jediným kandi-
dátem byl dosavadní předseda OSŽ Martin Malý.
Po sečtení hlasů oznámil předseda volební komi-
se následující rezultát: „Hlasovalo 186 delegátů,
pro Martina Malého hlasovalo 177 delegátů,
proti byli 4, hlasování se zdrželo 5 delegátů.“
Předsedou OSŽ se tak stává Martin Malý.

16.40 h Novelizace stanov OSŽ. „Podrobná
diskuse k této záležitosti proběhne zítra,“ ozná-
mil předsedající Petr Štěpánek.

16.42 h Zahájena diskuse. Ing. Bc. Petr To-
man, BA (Hons), člen správní rady Zdravotní pojiš-
ťovny MV 211, vystoupil s informacemi pro pojiš-
těnce. Uvedl mimo jiné, že ZP MV přispívá na
jedenáctidenní KOPky částkou 1500 Kč na hlavu
u Správy železnic, Českých drah i u ČD Cargo (u
ČD Cargo účastníci muset zaplatit procedury a pak
je vyúčtovat na ZPMV). Připravují se „malé kopky“,
na letošní rok se přihlásilo 5 středisek. Dále uvedl,
že by se tento svaz měl zajímat i o lidi, kteří mají
problémy se všeobecným zdražováním.

16.47 h Bc. Renata Dousková krátce informo-
vala o činnosti Nedrážního republikového výboru
OSŽ „V tuto chvíli uzavíráme zhruba 20 kolektiv-
ních smluv, zaměření zaměstnavatelů je velice
různorodé,“ řekla a dodala, že NeRV má zaměst-
navatele nejen v ČR, ale i na Slovensku či v Ně-
mecku. Kladně kvitovala, že přes covidovou
pandemii nedošlo u nedrážních organizací k zá-
sadnímu propouštění.

Za „nedrážní“ v diskusi vystoupila Bc. Renata
Dousková.

III. Zvolil
Předsedu OSŽ: Mgr. Martina Malého, který se

stává členem Představenstva OSŽ a členem Ústře-
dí OSŽ

I. místopředsedu OSŽ: Radka Nekolu
Místopředsedu OSŽ pro správu majetku: Mar-

tina Vavrečku, který se stává členem Představen-
stva OSŽ a členem Ústředí OSŽ

Předsedkyni Revizní komise OSŽ: Barunku
Balážovou

Revizní komisi OSŽ ve složení: Linda Lišková,
Lenka Lopraisová, Ivana Malounová, Pavel Ploc,
Milena Onderková, Tomáš Sopko, Věra Šachová,
Miroslav Škota

IV. Potvrdil volbu
1. místopředsedů OSŽ: Bc. Renaty Douskové,

Štěpána Lva, Radka Nekoly, Petra Štěpánka, kteří
se touto volbou stávají členy Představenstva OSŽ
a členy Ústředí OSŽ

2. tajemníků PV OSŽ: Antonína Leitgeba, Miro-
slava Maincla, Věry Nečasové, Miloše Palečka,
Dušana Richtera, Bc. Marty Urbancové, kteří se
touto volbou stávají členy Představenstva OSŽ
a Ústředí OSŽ

3. 21 členů Ústředí OSŽ: Petr Doležal, Petr
Dvořák, Stanislav Hlouch, Pavel Hronovský, Mar-
tin Janeček, Monika Koleszárová, Tomáš Ko-
lovratník, Zbyněk Kovář, Petr Kubička, Bc. Blanka
Lomnančiková, Pavel Lněnička, Radek Novák,
Jan Rychnovský, Jan Slováček, Magdalena
Stránská, Karel Šimáček, Tomáš Šlachta, Marie
Štusáková, Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons), Fran-
tišek Vopátek, Martin Zatloukal

4. Danuše Poláškové, předsedkyní Republi-
kové rady seniorů, která se tímto stává členem
Ústředí OSŽ

V. Ukládá
Ústředí OSŽ: Uvést do souladu všechny vnitřní

dokumenty OSŽ se Stanovami OSŽ po VIII. sjezdu
OSŽ a s platnou legislativou ČR, v termínu do 31.
5. 2022.

Vydat pro vnitřní potřebu v tištěné a elektronic-
ké podobě Dokumenty OSŽ po VIII. sjezdu OSŽ
v termínu do 31. 5. 2022.

Ústředí a delegátům sjezdu informovat všemi
dostupnými prostředky členskou základnu o usne-
sení a závěrech VIII. sjezdu OSŽ.

Martin Vavrečka hovořil o záměrech ve
správě rekreačních objektů  OSŽ.

VI. Vyslovuje poděkování
Všem členům Základních organizací OSŽ a je-

jich funkcionářům, kteří každodenně dobrovolně
a obětavě vykonávají svou práci pro OSŽ. Bez této
práce by nebylo nikdy dosaženo nezpochybni-
telných úspěchů OSŽ, a to zejména v oblasti pra-
covněprávní ve vztahu k podnikům, ve kterých
OSŽ působí. Dále i v oblasti legislativní v rámci
České republiky, Evropské unie a jejich odboro-
vých strukturách. V neposlední řadě také v rovině
lidské a solidární.

Funkcionářům končícím ve funkci člena
Ústředí OSŽ: Drbal Jiří, Holub Alexander, Jiránek
Bořivoj, Krhounek Pavel, Loužil Miroslav, Novotný
Miroslav, Pavlík František, Spanilá Renata,
Strbačková Iva, Sobol Oldřich, Vokoun Vladislav.

Oceněným funkcionářům a členům OSŽ:
Bártová Marie, Hradílek Adolf, Kobosová Hana,
Mareš Michael, Ing, Nohal Jidřich, Novotný Miro-
slav, Sládková Zdeňka, Srnec Bohuslav, Strýček
Jaromír, Štiller Pavel, Tomeš František, Vavřík Ja-
roslav, Vokoun Vladislav.

Všem členům, funkcionářům a zaměstnancům
OSŽ, kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění
VIII. sjezdu OSŽ. Za návrhovou komisi: Miroslav
Maincl 10.37 h usnesení bylo přijato všemi hlasy
(přítomno 175 delegátů).

10.39 h Závěrečné vystoupení předsedy OSŽ
Mgr. Martina Malého. Předseda OSŽ poděkoval
všem, kdo se podíleli na organizaci a přípravě
sjezdu, delegátům poděkoval za konstruktivní pří-
stup. „Nám všem bych chtěl popřát, aby se nám
v tom období, které rozhodně nebude jednodu-
ché, dařilo co nejlépe prosazovat naše cíle, aby-
chom byli našim členům co nejvíce prospěšní,“
zdůraznil.

Na sjezdu byli oceněni funkcionáři končící ve funkci členů Ústředí OSŽ a také dlouholetí
funkcionáři a členové OSŽ.

ta rekreací. „Pokud se týká využití současných
rekreačních zařízení – zde neblaze zasáhl v mi-
nulém období covid a s tím spojený pokles po-
čtu rekreantů,“ konstatoval Vavrečka. „Po pro-
vedené analýze jsme dospěli k názoru, že
neuspokojivé využití kapacit OSŽ ze strany člen-
ské základny je způsobeno mimo jiné také ma-
lou cenovou atraktivitou,“ dodal. Pokud se týká
dotací, využívány jsou především dotace na za-
hraniční rekreaci. V současné době má OSŽ k dis-
pozici cca 500 lůžek, což je více, než může obsa-
dit. „Ke zvýšení atraktivity jsme se zaměřili na
budování apartmánů, kde bude možné využít
kuchyňské zázemí,“ informoval Vavrečka. Týká
se to apartmánu Gočár v areálu Lesní chaty v Ko-
řenově, v současné době probíhá přestavba ho-
telu Ostrý na Šumavě na apartmány.

18.00 h Po prezentaci Martina Vavrečky pro-
běhla volba místopředsedy OSŽ pro správu ma-

Vyšlo jako příloha Obzoru č. 7/2022

10.40 h Řídící jednání Petr Štěpánek připojil
své poděkování delegátům za konstruktivní jed-
nání. Poděkoval hostům ze Slovenska i řediteli
Nadace Okřídlené kolo, kteří se účastnili obou
dnů jednání. Poděkoval celému organizačnímu
týmu a všem, kdo se podíleli na přípravě sjezdu,
stejně jako pracovním komisím sjezdu. Na závěr
popřál všem nově zvoleným funkcionářům, i těm,
kteří ve funkci končí, hodně zdraví a úspěchů a pří-
jemnou cestu domů.

10.43 h VIII. sjezd OSŽ byl ukončen.

Zdeňka Sládková, Miroslav Čáslavský,
snímky Filip Houdek

Stolek zapisovatelů sjezdu. Bez nich, stejně jako bez pracovních komisí, skrutátorů a mnoha
organizačních pracovníků by se sjezd neobešel.

Opětovně zvolený předseda OSŽ Mgr. Martin
Malý poděkoval delegátům za konstruktivní
přístup a popřál všem hodně úspěchů v práci.


