
  

Dne 18.2.2022 proběhla Konference Odborové rady.                      Zápis 

Konferenci, bohužel, poznamenala řada omluv (na Covid či karanténu) od k účasti 

zaregistrovaných členů. Pár přihlášených také nedorazilo bez omluvy. Zúčastnilo se 

tak 26 z 35 včas nahlášených členů. I tak byli zastoupeny všechny sdružené OO, 

všechny základní profese a všechny podnikové české i obě zemské sekce. 

Konference proběhla v souladu se Stanovami OR. 

Úvodem pronesl krátký projev prezident Odborové rady a přivítal přítomné. Věnoval 

se stavu členů v závislosti na vlivu na dění v podnicích, kde působíme. Zdůraznil, že 

vzhledem ke generační obměně a fluktuaci zaměstnanců je nezbytný intenzivní 

nábor. Dotkl se práce funkcionářů a vyčinil těm, kteří svou neaktivitou a nezájmem 

dehonestují práci aktivních a činných. Vyzdvihl obětavost paní Hany Zabloudilové, 

jež po Moravě objíždí naše členy a o svém volnu či z dovolené jezdí na schůze Vedení 

Odborové rady do Prahy. Prezident předal (v zastoupení) věcný dar nejlepšímu 

náboráři uplynulé sezony, panu Jiřímu Novotnému z Moravy. Díky této činnosti 

vznikla v ICOMu silná čtyřicetičlenná sekce. Velikost členské základny OR ovlivňuje 

možnosti rozpočtu i velikost stávkového fondu, jež může být letos aktivován, 

vzhledem k míře inflace i neochotě podniků to respektovat v požadavcích na nárůst 

mezd. Prezident zhodnotil také sílu a činnost sdružených subjektů a oznámil, že 

členové ROH i OO Metro potvrdili na svých schůzích své dosavadní předsedy. 

Subjekt ZO OSD Motol pak se souhlasem Konference schválil do svého vedení 

totožný zástup jako do Vedení Odborové rady. Činnost subjektu OR a OSD je natolik 

propojena, že ani není důvod jednat jinak. Konference souhlasila hlasováním 26-0-0. 

Do volební a organizační komise Konference byli zvoleni pan Kudrna, paní 

Zabloudilová a paní Cibulková. Hlasování 23-0-3. 

Konference se dále zabývala rozpočtem na rok 2022 v porovnáním s uzávěrkou roku 

2021. Vyslechla i zprávu Revizní komise o provedené kontrole finančních operací i 

evidence členů OR. Předseda Revizní komise zdůraznil složitost práce při 

dohledávání a evidenci přihlášek v souvislosti s migrací členů i generační obměnou. 

Vše bylo dohledáno, byť práce byla časově náročná. Ocenil práci člena RK pana 

Reicha, který zpracoval a sestavil nové evidenční karty. Člen RK pan Vlk ve své zprávě 

ocenil preciznost a profesionalitu s puntičkářkou evidencí položek od naší 

hospodářky. Cílem rozpočtu na rok 2022 bude, dle prezidenta OR, cíl generovat další 

prostředky do Stávkového fondu, přičemž hodláme udržet stávající standart výhod, 



služeb a benefitů. V rozpravě návrh na změnu návrhu rozpočtu nezazněl a bylo 

odsouhlaseno předložené znění, zároveň s uzávěrkou roku 2021 poměrem 26-0-0. 

Mandát funkcionářů nově založené sekce v ČSAD Ústí nad Orlicí – ICOM byl 

prodloužen do 31. 12. 2022 s tím, že VOR technicky zajistí volby v prosinci, spolu 

s výdejem vánoc a umožní kandidaturu případným dalším zájemcům o pozici 

funkcionáře. Konference souhlasila poměrem 26-0-0. 

Prezident OR dále uvedl tajnou volbu do Statutárního orgánu OR, tj. členů Vedení 

Odborové rady. Zdůraznil, že navržená sedmička je základem k pravidelným schůzím 

a že z důvodu omluv často deleguje náhradníky, ostatní funkcionáře OR. V návrhu 

jmen do Vedení OR, na roční mandát, dává letos šanci dalším a novým tvářím. Každý 

má dostat příležitost. Výsledky voleb do Vedení OR viz níže. 

Další volbou byli kandidáti do Revizní Komise na tříletý mandát. I tyto výsledky viz 

níže. 

Kulturní referent představil návrh akcí na rok 2022. Počítá i s akcí pro děti našich 

členů v rámci MDD. Konkrétní akce a termín vyhlásí Vedení OR. 

Proběhlo losování hlavních výher z celé členské základny (u členů s příspěvkem 160 a 

více Kč) o 10tisíc, 5 tisíc, 2 tisíce v hotovosti a o navýšený vánoční bonus o tisíc a pět 

set Kč. Výherci viz níže.  Dále proběhla tombola o věcné dary z přítomných. Šlo o 

elektroniku, drogerii, kuchyňské a hygienické potřeby, pochutiny či alkohol. V osudí 

bylo také 8 mobilních přístrojů (5 levných a 3 drahé) dodaných díky daru Vodafonu. 

Bezplatná tombola je tradičním zábavným prvkem našich Konferencí.   

Konference OR v závěru přijala všemi hlasy osm Usnesení – viz níže. 

Usnesení volební komise o výsledku voleb kandidujících funkcionářů, voleb do 

Vedení Odborové rady, do Revizní komise, o výhercích hlavních cen a o přijatých 

Usneseních, na Konferenci Odborové rady a sdružených OO, konané dne 18. 2. 

2022:  Volby byly provedeny v souladu s Volebním řádem, daným platnými 

Stanovami Odborové rady.   Tyto výsledky jsou umístěny veřejně na: www.odborovarada.cz 

Složení volební komise schválené Konferencí:  předseda: _Kudrna Tomáš_         

členové volební komise:__Cibulková Lucie,__Zabloudilová Hana___ 

1. Rozhodnutí volební komise na Konferenci OR, konané dne 18. 2. 2022 ve 

Vysočanech, o zvolení funkcionářů v řádných volbách. 



Volební komise doporučuje Konferenci přijmout výsledky voleb a udělit 

mandát všem řádně zvoleným funkcionářům – viz závěrečné Usnesení 

Konference. 
 

2. Počet získaných hlasů pro jednotlivé navržené kandidáty na členy Vedení 

Odborové rady a konstatace o zvolení či nezvolení. 

• Počet vydaných volebních lístků pro volby do Vedení Odborové rady: _26_ 

• Počet odevzdaných volebních lístků:  _26_ 

o Počet platných volebních lístků: __24__   (kvórum pro zvolení =13) 
(ke zvolení je třeba 50% + 1hlas z platných hlasů) 

jméno počet hlasů  zvolen(a)  ANO / NE 

Zabloudil Jiří dr.h.c. 24 ANO 

Rychtář Václav  17 ANO 
Zabloudilová Hana             24 ANO 

PhDr. Hejný Jiří 23 ANO 
Novotný Jiří 16 ANO 

Ing. Douša Csc. 22 ANO 
Cibulková Lucie 18 ANO 

3. Druhé kolo voleb do VOR a výsledky:   -nebylo potřeba- 

4.  Počet získaných hlasů pro kandidáty na funkci prezidenta OR a konstatace o 

zvolení či nezvolení:     (ke zvolení je třeba 50% + 1hlas z platných hlasů) 

• Počet vydaných volebních lístků pro volby do Vedení Odborové rady: _26_ 

• Počet odevzdaných volebních lístků:  __26__ 

• Počet platných volebních lístků: __19__ (kvórum pro zvolení =10) 

jméno počet hlasů  zvolen(a)  ANO / NE 

Zabloudil Jiří dr.h.c. 19 ANO 

5. Druhé kolo voleb prezidenta OR a výsledky:  -nebylo potřeba- 

6. Počet získaných hlasů pro kandidáty na funkci člena Revizní komise a 

konstatace o zvolení či nezvolení:    (ke zvolení je třeba 50% + 1hlas z platných hlasů) 

• Počet vydaných volebních lístků pro volby do RK Odborové rady:  _26_ 

• Počet odevzdaných volebních lístků:  __26___ 

• Počet platných volebních lístků: __24___ 

jméno počet hlasů  zvolen(a)  ANO / NE 

Nejedlo Vladimír 19 ANO 
Reich Zdeněk 22 ANO 

Vlk Zdeněk 22 ANO 
Bc. Wagner Tomáš 21 ANO 



7. Zpráva volební komise o PŘIJATÝCH USNESENÍCH na Konferenci OR, konané 

dne 18. 2. 2022 ve Vysočanech. 

Usnesení byla přijata aklamací, v souladu s Volebním řádem, daným platnými Stanovami 

Odborové rady.                

Usnesení číslo 1: Konference schválila závěrečnou zprávu o hospodaření Odborové 

rady za rok 2021 a o provedené Revizi.   Hlasování 26-0-0. 

Usnesení číslo 2:  Konference schválila návrh rozpočtu Odborové rady pro rok 2022. 

Hlasování 26-0-0. 

Usnesení číslo 3: Konference schválila výsledky voleb do Vedení Odborové rady na 

období od Konference 2022 do Konference 2023. Hlasování 26-0-0. 

Usnesení číslo 4: Konference schválila výsledky voleb do funkce prezidenta 

Odborové rady na období od Konference 2022 do Konference 2023. Hlasování 26-0-0. 

Usnesení číslo 5:  Konference ukládá Vedení Odborové rady pokračovat v dosavadní 

činnosti, zvyšovat členské výhody, připravovat atraktivní volnočasový program, dbát 

na dodržování zákonů a práv našich členů, prosazovat navyšování mezd a benefitů, i 

zlepšování pracovního zázemí, na pracovištích, u všech zaměstnavatelů, kde 

Odborová rada působí. Hlasování 26-0-0. 

Usnesení číslo 6: Konference bere na vědomí losování výher hlavních cen 

z losovacího bubnu a konstatuje, že: 

I.  cenu – příspěvek v hodnotě do 10.000,-Kč, získává: _Holdschik Jaroslav_ - DPP_    

II.  cenu –  příspěvek v hodnotě do 5.000,-Kč, získává: ___Mareš Ivan__- DPP__   

III. cenu –  příspěvek v hodnotě do 2.000,-Kč, získává: _Vaverka Richard__- Morava__ 

IV. cenu–  navýšení čl. bonusu v hodnotě 1.000,-Kč, získává: _Stanislav Vojtěch - DPP_ 

V.   cenu–  navýšení členského bonusu v hodnotě 500 Kč, získává: _Sekavec Karel - ŠT_ 

Konference bere na vědomí, že přítomným členům na Konferenci, byly vylosovány a 

předány v bezplatné tombole různé dárkové předměty s nižší i vyšší hodnotou 

v celkovém objemu cca 10 tisíc Kč (plus dar Vodafone) a z otočného bubnu byly 

vylosovány hlavní ceny ve výši 18.500,-Kč.  Hlasování 26-0-0. 

Usnesení číslo 7:  Konference prodlužuje dočasný mandát do konce roku 2022, 

funkcionářům zvoleným na ustavující schůzi u sekce ICOM-ČSAD Ústí nad Orlicí, kde 

z časových důvodů nešlo funkcionáře začlenit do volebního lístku. V prosinci 



proběhnou spolu s výdejem vánoc nové volby na zbytek volebního období, dle 

pravidel pro volby daných Stanovami OR. Volby technicky zajistí Vedení OR. 

Hlasování 26-0-0. 

Usnesení číslo_8_ změny ve Stanovách OR:     Hlasování 26-0-0. 

  2.3. Posláním OR je zejména:    
• prosazovat požadavky a názory odborových organizací působících v Dopravním podniku 
hl. m. Prahy, ve Škoda Transportation a.s. a v ČAD Blansko a.s., a v dalších firmách a 
společnostech, kde OR působí, vůči zaměstnavateli s cílem vytvářet jednotná stanoviska,  
• koordinovat a vést kolektivní vyjednávání a včas uzavírat jednu kolektivní smlouvu v 
Dopravním podniku hl. m. Prahy, ve Škoda Transportation a.s. a v ČAD Blansko a.s., a 
v dalších firmách a společnostech, kde OR působí, která zajistí rovné postavení všech 
zaměstnanců,  
• vyhlašovat a řídit stávku zaměstnanců v Dopravním podniku hl. m. Prahy, ve Škoda 
Transportation a.s. a v ČAD Blansko a.s., a v dalších firmách a společnostech, kde OR 
působí.  

4.6. Výši členského příspěvku může měnit Konference. Členský příspěvek je primárně 
hrazen srážkou z platu ve výši 1% z čisté mzdy. U Individuálních členů lze zadat trvalý příkaz 
a to bez dalšího dokladování v částce min. 160,-Kč 200,- měsíčně. 
 

12.2. Členský příspěvek činí 1,-Kč měsíčně pro právnickou osobu za každého jejího člena a 
1% z čisté mzdy pro řádné členy - fyzické osoby. Individuálním členům OR (OSVČ, 
nepravidelný příjem atp.) určuje výši členského příspěvku Vedení OR, min. výše je 160,-Kč 
200,- Kč. Viz 4.6.. 
 

Volební řád pro volbu funkcionářů OR, Vedení OR a Prezidenta OR (příloha A) 
   nový bod10) – volby všech funkcionářů jsou přímé a tajné. Ke zvolení funkcionářů 
dojde získáním 50% + 1 hlas z platných doručených hlasů. Možnost hlasovat musí být 
umožněna všem členům OR. V případě potřeby je možné využít elektronické hlasování 
prostřednictvím webového portálu www.odborovarada.cz .  
V případě, že dojde k některé další společnosti-firmě ke vzniku nové sekce – platí mandát 
nově zvolených funkcionářů z ustavující schůze do nejbližšího zasedání Konference 
odborové rady, která poté určí další postup. 
 

10.5. Volby do samosprávných sekcí a sdružených organizací generujících funkcionáře do 
Fóra OR, vyhlašuje Vedení OR nejdéle po třech letech, počínaje výkonem mandátu od 
2/2019. Volí se tajně, pokud možno z více kandidátů. Kandidovat na funkcionáře mohou 
všichni členové bez střetu zájmů (bez členství v organizacích, které nejsou součástí OR). 
Dále viz bod 10 přílohy A). 
 

Příloha bod d) Pravidla čerpání a poskytování členského bonusu 
Do bonusu se dále přičítá ze 100% veškerá platba nad 300  333,- Kč sraženého příspěvku 
účtárnou, u indiv. členů platba nad 160 200,-Kč.  
 

V Praze dne 18. února 2022  Podpisy předsedy a členů volební komise:  

viz originál uložený v archivu OR. 


