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Zpráva o činnosti výkonné rady 
 

Složení výkonné rady 
 

Delegáti VIII. sjezdu odborového svazu potvrdili v Praze dne 23. 11. 2018 členy výkonné 

rady OSZSP ČR, kteří byli zvoleni na krajských konferencích. 

 
Výkonná rada k 30. červnu 2022 pracovala ve složení Ing. Tomáš Havlásek za Jihomoravský 

kraj, Miluše Váňová za Liberecký kraj, Mgr. Marcela Holčáková za Zlínský kraj, Monika 

Kudrová za Středočeský kraj, Ivana Minaříková za Karlovarský kraj, Bc. Světluše Ondrej-

ková za Jihočeský kraj, Bc. Dušan Papcún za Prahu, Vít Přibylík za Moravskoslezský kraj, 

Milan Synek za Plzeňský kraj, Mgr. Pavlína Šalandová za Kraj Vysočina, Martin Vostal 

za Pardubický kraj, Alena Wilhelmová za Ústecký kraj a Jan Zatloukal za Olomoucký kraj.  

Členy výkonné rady jsou také dne 23. listopadu 2018 zvolená předsedkyně OS Bc. Dagmar 

Žitníková, místopředsedkyně Mgr. Jana Hnyková a místopředseda Mgr. Lubomír Francl. 

 

V průběhu volebního období došlo ke změnám ve výkonné radě.  

 

Dne 14. února 2019 byla dovolena na krajské konferenci Miluše Váňová za Liberecký kraj, 

protože Jana Hnyková byla zvolená na post místopředsedkyně.  

 

31. března 2020 rezignovala na funkci ve výkonné radě Bc. Iva Řezníčková za Královéhra-

decký kraj. Na krajské konferenci Královéhradeckého kraje dne 6. 10. 2021 byla do výkonné 

zvolena Zuzana Netolická.  

 

Intenzita setkávání a forma jednání výkonné rady v letech 2020, 2021 i 2022 byly ovlivněny 

koronavirovou pandemií, desetkrát proto výkonná rada jednala v režimu on-line. 

 

Činnost výkonné rady 
 

Hlavními a pravidelnými body programu výkonné rady jsou vnitroodborové záležitosti, 

aktuální informace z rezortů, informace členů výkonné rady z krajů, informace 

z jednání dozorčí rady a bod různé. Program je doplňován podle aktuální situace a vý-

voje v jednotlivých rezortech nebo podle návrhů členů výkonné rady.  
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Výkonná rada na svých jednáních realizuje závěry sjezdu, celostátní konference a program 

OS a přijímá rozhodnutí pro činnost OS. Prosazuje a obhajuje práva a zájmy členů OS při 

jednání se státními orgány, s orgány veřejné správy a samospráv a zaměstnavateli a jejich 

organizacemi. Průběžně vyhodnocuje a zobecňuje poznatky z činnosti odborových organizací, 

sekcí a komisí OS, přijímá doporučení pro jejich práci.  

 

Výkonná rada vyhlašuje a ukončuje stávkovou pohotovost a stávku OS. Schvaluje rozpočet 

OS, včetně rozpočtů jednotlivých fondů, průběžně hodnotí a schvaluje jeho finanční hospoda-

ření, závěrku a zprávu o počtu členů OS. Rozhoduje o mezinárodních stycích s odborovými 

organizacemi v jiných zemích a hodnotí výsledky spolupráce. Projednává podněty 

a stanoviska dozorčí rady OS. Zřizuje a ruší sekce OS, komise a pracovní skupiny výkonné 

rady. Schvaluje zprávu o inventarizaci majetku OS. Rozhoduje o výjimkách z finančního řá-

du.  

 

Výkonná rada svolává sjezd a konference OS. Průběžně hodnotí činnost předsedy 

a místopředsedů OS a stanovuje výši jejich mzdy. Volí delegáty na sjezdy a konference odbo-

rových svazů či jiných odborových sdružení. Potvrzuje volbu člena nebo náhradníka výkonné 

rady – v případě zániku mandátu člena nebo náhradníka výkonné rady po nové volbě přísluš-

nou krajskou konferencí v průběhu volebního období.  

 

Výkonná rada rozhoduje o založení a zrušení obchodní nebo jiné společnosti, případně jiné 

právnické osoby. Vykonává funkci zřizovatele prostřednictvím statutárního orgánu tím, že 

projednává a schvaluje výroční zprávu, zprávu o propojených osobách, uzávěrku, návrh na 

rozdělení zisku a rozhoduje o majetku OS do společnosti vloženém nebo o snížení majetku. 

Dává předběžný souhlas předsedovi OS k rozhodnutím, které vykonává jako valná hromada 

obchodní společnosti. Průběžně informuje členy OS o své činnosti. Vydává závazné pokyny 

k provedení stanov a organizační řád. Podává výklad stanov a finančního řádu OS. Rozhoduje 

o založení regionální organizace a jmenuje jejího předsedu. Propaguje činnost odborového 

svazu.  

 

Jednání výkonné rady v roce 2018 
 

Nejdůležitější projednávané body od listopadu 2018 do konce června 2022, které výkon-

ná rada řešila, jsou následně popsány chronologicky podle jednotlivých měsíců, kdy se 

konala jednání výkonné rady. 

 

10. prosince 2018 – poprvé se sešla výkonná rada v novém složení, společně s dozorčí radou 

si předala informace a zkušenosti z práce v orgánech odborového svazu. Nastavila si pravidla 

konání schůzí výkonné rady. Zabývala se vyjednáváním o zvýšení mezd a platů a o přiznání 

příplatku za směnnost ve výši slíbené ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem na rok 

2019 v jednotlivých krajích, šířením „Petice za zavedení jednotného platového systému od-

měňování všech zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách bez ohledu na právní 

formu zařízení“ a sběrem podpisů. Podpořila akce na záchranu nemocnice v Orlové. 
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Jednání výkonné rady v roce 2019 
 

7. a 8. ledna 2019 – na společném jednání s dozorčí radou OS byl schválen rozpočet OS 

a hledány možné úspory. Výkonná rada ukončila stávkovou pohotovost odborového svazu 

související se situací na jihomoravské záchranné službě, schválila nominace zástupců OS na 

Sněm ČMKOS, garanty sekcí a rámcový program zahraničních cest. Schválila setkání kraj-

ských rad, jehož cílem byla výměna zkušeností. Přijala usnesení k průběhu kolektivního vy-

jednávání ve zdravotnictví a v sociálních službách o zvyšování platů a mezd od 1. 1. 2019 

a trvala na dodržení veřejného příslibu premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví 

Adama Vojtěcha na zvyšování zvláštních příplatků pro zdravotnické pracovníky, kteří pracují 

ve směnách, o 5000 Kč a 2000 Kč. Zabývala se připomínkami ke Strategii rozvoje sociálních 

služeb. Vzala na vědomí přerozdělení regionů svazových inspektorů BOZP.  

 

12. února 2019 – výkonná rada projednala a schválila závazné pokyny k provádění stanov 

OS. Zabývala se členskou základnou a platbami do Zajišťovacího fondu. Odsouhlasila změny 

v Zajišťovacím fondu. Setkala se s výborem odborové organizace zaměstnanců ústředí odbo-

rového svazu a vyjednávala o výši rozpočtu na mzdy. Odmítla záměr Ministerstva zdravotnic-

tví zrušit platové tabulky. Schválila konferenci nemocnic, konferenci sekce sociál a konání 

seminářů ke kolektivnímu vyjednávání. Byla informována o tripartitním pracovním týmu 

k sociálním otázkám, o jednáních vedení OS s generálním inspektorem Státního úřadu in-

spekce práce Rudolf Hahnem, zástupci společnosti Gratia futurum 913 a představiteli Asocia-

ce českých a moravských nemocnic. 

 

12. března 2019 – výkonná rada odmítla návrh senátorů na zrušení plateb za státní pojištěnce. 

Diskutovala o rozšíření 

kompetencí všeobecných 

sester a vytvoření pracov-

ních podmínek při sou-

časné personální krizi, 

zabývala se transformací 

psychiatrické péče a pří-

pravou kulatého stolu 

a podfinancováním hygie-

nické služby, které je nut-

né neprodleně řešit. Probí-

rala problematiku kolektivní smlouvy vyššího stupně a její řešení v praxi. Vedení OS sezná-

milo členy výkonné rady s legislativním návrhem na sjednocení platů a mezd v nemocnicích 

pod platové tabulky, s jednáními s vrcholnými představiteli Penty, s účastí na jednání výborů 

Poslanecké sněmovny. 

Výkonná rada podpořila kampaň evropských odborů proti privatizaci a komercionalizaci ve-

řejných služeb.  

 

10. a 11. dubna 2019 – konalo se společné jednání členů krajských rad, výkonné rady 

a dozorčí rady v Kolíně, kde si účastníci vyměňovali zkušenosti ze své odborové práce 

a přijali společné prohlášení, ve kterém upozornili na kritickou personální situaci ve zdravot-

nictví a v sociálních službách a na nedostatek finančních prostředků ve všech oblastech zdra-

votnictví a sociálních služeb. Projednávali konání sportovních her a podmínky financování 

v budoucích letech. 
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13. května 2019 – výkonná rada se podrobně zabývala správou finančního majetku odboro-

vého svazu. Podrobně se zabývala také dalšími kroky ve financování nemocnic a zařízení 

sociální péče, personální krizí, nutností zvýšit počet zaměstnanců a zlepšit jejich pracovní 

podmínky, transformací psychiatrické péče a dlouhotrvající snahou odborového svazu uzavřít 

pro sociální služby i pro nemocnice kolektivní smlouvu vyššího stupně. Seznámila se 

s přípravou kulatého stolu k transformaci psychiatrické péče. Vyjádřila podporu zachování 

malých nemocnic v Orlové, Sušici a v Litoměřicích. Ve vnitroodborové oblasti se zabývala 

povinnostmi odborových organizací ve vztahu k Zajišťovacímu fondu. 

 

13. – 15. června 2019 – uskutečnilo se výjezdní zasedání výkonné rady odborového svazu 

a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb 

v Topolčiankách, kde si účastníci vyměňovali zkušenosti z kolektivního vyjednávání 

a prosazování navýšení platů v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb v České republice 

a na Slovensku. Na samostatném jednání přijala výkonná rada usnesení k mimořádnému člen-

skému příspěvku na kampaň za zvýšení platů a mezd ve zdravotnictví a v sociálních službách 

na rok 2020. 

 

8. a 9. července 2019 – výkonná rada projednala a schválila zprávu o hospodaření OS v roce 

2018. Projednala připravované kroky, kterými se snažil OS prosadit zvýšení platů a mezd, 

a tak zabránit zhoršování dostupnosti a omezování rozsahu péče především v malých nemoc-

nicích. OS postupoval jednotně ve spolupráci s LOK-SČL a s dalšími partnery z řad poskyto-

vatelů péče i pacientských organizací. Konala se i tisková konference o tomto problému 

a připravovala se rozsáhlá celorepubliková mediální kampaň. 

 

16. září 2019 – výkonná rada se věnovala především aktuální situaci ve vyjednávání 

o financování zdravotnictví v příštím období a problémům v jednotlivých zařízeních 

a regionech. Zabývala se také vnitrosvazovými záležitostmi, využíváním Zajišťovacího fondu 

a přípravou nadcházejících krajských konferencí. Vedení odborového svazu popsalo aktivity 

Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví, požadavky krizového štábu, jednání s politiky, 

uskutečněné i chystané akce v regionech.  

 

8. října 2019 – výkonná rada se zabývala především činností Krizového štábu 9 proti kolapsu 

zdravotnictví a výsledky 

vyjednávání o navýšení 

mezd a platů ve zdra-

votnictví. Členové vý-

konné rady předali in-

formace, jak to 

v odborových organiza-

cích aktuálně vypadá 

s kolektivním vyjedná-

váním. Vedení odboro-

vého svazu předalo informace ze sociální tripartity. Výkonná rada se zabývala situací a bu-

doucností regionálních rad OS. Považuje je za velmi potřebné a důležité, zvláště kvůli tripar-

titnímu vyjednávání v krajích.  

Výkonná rada se připojila k mezinárodní kampani proti násilí na pracovišti. 

 

11. a 12. listopadu 2019 – výkonná rada a dozorčí rada projednaly návrh rozpočtu odborové-

ho svazu na rok 2020 a ekonomická komise doporučila tento reálný návrh přijmout. Výkonná 

rada se zabývala výsledky činnosti Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví 
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a nadcházejícím kolektivním vyjednáváním v organizacích. Zhodnotila krajské konference 

a další dění v regionech, schválila přípravu celostátní porady odborářů z nemocnic, věnovala 

se také využívání benefitů odborového svazu a otázce získávání nových členů. 

 

9. a 10. prosince 2019 – výkonná rada schválila rozpočet odborového svazu na rok 2020 

a byla informována o výsledcích jednání o zvyšování minimální mzdy. Vedení OS seznámilo 

s pokračujícími jednáními s Asociací českých a moravských nemocnic na téma uzavření ko-

lektivní smlouvy vyššího stupně. Jednalo se o finančních prostředcích, které do nemocnic 

a dalších segmentů přijdou, aby došlo k nárůstu platů a mezd o 1500 Kč pro všechny zaměst-

nance. Pro zdravotnickou záchrannou službu byla hlavním tématem výše vyplácených 

příplatků a nárok na ně. Hlavním projednávaným tématem v oblasti sociálních služeb byla 

připravovaná novela zákona o sociálních službách a její dopady do praxe. Velkou pozornost 

OS věnuje i nadále transformaci psychiatrické péče. Byla obnovena činnost sekce lázeňství 

a výkonná rada schválila členy jejího výboru. 

 

Jednání výkonné rady v roce 2020 
 

14. ledna 2020 – výkonná rada zhodnotila kampaň Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravot-

nictví, která dosáhla toho, že se podařilo otevřít úhradovou vyhlášku a přidat do ní prostředky 

tak, aby se i ve zdravotnictví mohly zvýšit platy a mzdy o 1500 Kč jako v ostatních sférách 

veřejných služeb. Vedení odborového svazu vyzvalo všechny organizace, které budou mít 

problém s kolektivním vyjednáváním, aby se na něj obrátily s žádostí o pomoc. Výkonná rada 

jednala o kolektivních vyjednáváních, o pokračujících jednáních k uzavření kolektivní smlou-

vy vyššího stupně, o e-neschopence a možnostech čerpání benefitů ze Zajišťovacího fondu. 

Byly podány informace o předložené legislativě, především o posílení role zdravotních pojiš-

ťoven a o novele zákona o sociálních službách. 

 

11. února 2020 – výkonná rada vyhodnotila průběh kolektivního vyjednávání v krajích. Vy-

slechla si informaci o mimosoudním vyrovnání s Mladou frontou ohledně Zdravotnických 

novin. Diskutovala o náplni setkání krajských rad, výkonné rady a dozorčí rady OS, které se 

mělo uskutečnit ve dnech 28. a 29. dubna 2020. Probrala plán činnosti OS na mezinárodní 

úrovni a plán zahraničních cest. 

 

10. března 2020 – výkonná rada schválila změny Statutu Zajišťovacího fondu, zvýšila dar 

vyplácený při narození dítěte a dar vyplácený při pracovní neschopnosti. Diskutovalo se 

o kolektivním vyjednávání v jednotlivých zařízeních a o situaci v regionech, o snaze OS do-

mluvit schůzky s vedením krajů. Hlavním tématem jednání výkonné rady se aktuálně stala 

rozvíjející se epidemie COVID-19, především z pohledu zajištění ochrany zaměstnanců zdra-

votnictví i sociálních služeb, zda je k dispozici dostatečné množství osobních ochranných 

pracovních prostředků. Všichni se shodli na tom, že to je pro zvládnutí epidemie zásadní. Vý-

konná rada se vyjádřila k připravovanému zákonu o komoře sester a znovu ho odmítla. 

 

15. a 16. června 2020 – výkonná rada projednala otázky hospodaření odborového svazu 

a jeho společnosti Bona Serva spol. s r. o., která spravuje svazový majetek. Projednala 

a schválila účetní závěrku za rok 2019, hospodářský výsledek za rok 2019 a výroční zprávu za 

rok 2019. Vyhodnotila období nouzového stavu směrem k činnosti odborového svazu 

a poskytování informací a právní pomoci směrem ke členům. Schválila klíč pro volbu delegá-

tů na krajské konference a na celostátní konferenci. Výkonná rada byla informovaná o všech 

jednáních s jednotlivými ministry a jejich výsledcích k zajištění mimořádných odměn. Po-
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chvalně byly přijaty informace o odměnách pro zaměstnance v sociálních službách a na zdra-

votnické záchranné službě. 

 

16. a 17. září 2020 – výkonná rada na společném jednání s dozorčí radou kvůli zhoršující se 

epidemické situaci rozhodla o zrušení krajských konferencí a celostátní konference na podzim 

2020. Projednala vývoj na finančním trhu a správu finančního majetku odborového svazu. 

Členka dozorčí rady Martina Hvozdenská navrhla zřízení transparentního účtu, na který by 

mohli přispět jak členové OS, tak i nečlenové. 

 

13. října 2020 on-line – výkonná rada vzala na vědomí rezignaci Stanislava Taťouna na 

funkci v dozorčí radě OS, nahradí ho Libuše Pavlíková. Projednala založení účtů u Equa bank 

a záměr převést finanční prostředky OS z účtů u České spořitelny na nové účty. Projednala 

záměr společnosti Bona Serva, spol. s r. o., na výměnu výtahu a oken v budově odborového 

svazu. Schválila připojení odborového svazu k Evropskému akčnímu týdnu EPSU v termínu 

28. až 30 října a podpořila cíle EPSU v boji za dostupné veřejné služby, zvýšení platů a do-

stupnou a kvalitní zdravotní a sociální péči. 

 

24. listopadu 2020 on-line – výkonná rada projednala návrh rozpočtu na rok 2021, situaci ve 

vyplácení mimořádných odměn zaměstnancům ve zdravotnictví, epidemickou situaci 

v zařízeních sociálních služeb, zvýšení platů zaměstnanců hygienické služby a zaměstnanců 

sociálních služeb. 

 

8. prosince 2020 on-line – výkonná rada schválila návrh rozpočtu OS na rok 2021 

v předložené variantě 2, projednala fungování ústředí odborového svazu v on-line režimu, 

věnovala se problémům s nezapočítáváním mimořádných odměn do náhrad, uvažovaným 

změnám v hygienické službě a dalším aktuálním problémům.  

 

Jednání výkonné rady v roce 2021 
 

12. ledna 2021 on-line – výkonná rada projednala požadavek OS na vyplacení mimořádných 

odměn za práci při druhé vlně pandemie. OS požaduje, aby byly vyplaceny nejméně ve stejné 

výši a aby je obdrželi všichni zaměstnanci resortu, i ti, na které se nedostalo v první vlně. Za-

bývala se také očkováním zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách a většinově 

podpořila doporučení k očkování zdravotnických pracovníků a zaměstnanců pracujících 

u poskytovatele sociálních služeb, aby tím přispěli ke snižování počtu onemocnění 

a k omezení dalšího šíření nákazy. Iniciovala on-line jednání krajských rad s vedením OS 

v následujících týdnech. 

 

16. února 2021 on-line – výkonná rada zrušila krajské konference 2020 z důvodů mimořád-

ných vládních opatření a nepříznivého epidemického stavu a svolala krajské konference na 

podzim roku 2021. Výkonná rada OS schválila změnu Statutu Zajišťovacího fondu ve znění, 

že v případě úmrtí člena OS může o dar ze Zajišťovacího fondu žádat osoba blízká (§22 ob-

čanského zákoníku) a vypustila ze Statutu Zajišťovacího fondu povinnost doložit u žádosti 

o vyplacení daru při hospitalizaci a daru při pracovní neschopnosti, že nejde o nemoc 

z povolání. 

 

9. března 2021 on-line – výkonná rada projednala zřízení transparentního účtu u Fio banky 

a navrhla odborovým organizacím podle kapitoly VI., čl. 68 finančního řádu, aby v případě 

zájmu, v souvislosti s odměnami pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách, od-
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vedly na odborový svaz mimořádný dobrovolný odvod ve výši nejméně 10 Kč za člena. Pro-

jednávala vyplácení mimořádných odměn ve zdravotnictví, OS trvá na požadavku, aby zá-

chranáři dostali odměny ve stejné výši jako za první vlnu epidemie, tedy 120 000 Kč. 

 

13. dubna 2021 on-line – výkonná rada zhodnotila on-line porady vedení odborového svazu 

s předsedy odborových organizací, ustavila tři pracovní skupiny pro přípravu IX. sjezdu OS: 

pro stanovy OS, pro program OS a pro hospodaření OS. Projednala informace o benefičním 

koncertu České filharmonie, na němž se vybralo téměř 2,5 milionu Kč, které budou využity 

na pomoc vyčerpaným zdravotníkům. Za vybrané finance se proškolí část zdravotnických 

pracovníků, kteří budou poskytovat psychologickou pomoc a podporu svým kolegům 

v nemocnicích, a to nejen v časech koronaviru, ale trvale. 

 

11. května 2021 on-line – výkonná rada svolala na podzim krajské konference a schválila 

jejich termíny, svolala celostátní konferenci na 4. listopadu 2021, členové výkonné rady se 

rozdělili do pracovních skupin pro přípravu sjezdu, jednala o lázeňských a rehabilitačních 

pobytech pro zdravotníky, o problémech s vyplácením mimořádných odměn na pracovištích 

hygienické služby a zdravotních ústavů.  

 

14. a 15. června 2021 – výkonná rada schválila návrh usnesení valné hromady společnosti 

Bona Serva spol. s r. o., schváli-

la klíč pro volbu delegátů na 

celostátní konferenci v poměru 

1:250 (tedy 1 delegát za každých 

započatých 250 řádných členů 

v kraji), schválila termín koná-

ním IX. sjezdu OS na dny 10. a 

11. listopadu 2022, schválila 

klíč pro volbu delegátů IX. sjez-

du OS v poměru 1:200 (tj. 1 

delegát za každých započatých 200 řádných členů v kraji). Schválila účetní závěrku za rok 

2020, schválila hospodářský výsledek za rok 2020 a Výroční zprávu Odborového svazu zdra-

votnictví a sociální péče ČR za rok 2020.  

Výkonná rada podpořila Mezinárodní den veřejných služeb 23. června, kdy evropské odbory 

dávají najevo svůj postoj proti privatizaci a komercionalizaci veřejných služeb. 

 

13. a 14. září 2021 – na společné jednání výkonné rady a dozorčí rady OS byli pozváni 

představitelé vládních stran ANO a ČSSD, aby s nimi odboráři projednali situaci ve 

zdravotnictví a v sociálních službách.  

V pondělí 14. června navštívila 

jednání ministryně práce a sociál-

ních věcí Jana Maláčová (ČSSD). 

Připomněla opakované zvýšení 

platů zaměstnanců sociálních slu-

žeb, ocenila obětavou práci za-

městnanců v době epidemie koro-

naviru a dodala, že tato situace 

byla zároveň obrovskou příleži-

tostí ke změně pohledu na sociální 

služby a jejich význam.  
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Premiér Andrej Babiš (ANO) při-

šel na jednání v úterý 14. září 

a popsal, co vše vláda udělala ve 

snaze získat víc absolventů, in-

formoval o možnostech zaměstná-

vání cizinců u nás, o penězích, 

které se mu v EU pro české zdra-

votnictví podařilo získat, a o snaze 

realizovat dlouho odkládané nutné 

investice v nemocnicích. Upozor-

nil na obrovský pokrok 

v digitalizaci zdravotnictví. 

 

11. a 12. října 2021 – v pondělí 11. října se výkonná rada společně s dozorčí radou OS zabý-

vala přípravou rozpočtu na rok 2022. V úterý 12. října jednaly oba orgány samostatně a vý-

konná rada potvrdila volbu Zuzany Netolické za členku výkonné rady OS za Královéhradecký 

kraj. Udělila Čestné uznání za dlouholetou práci pro odbory Jitce Mariškové, Jitce Švedíkové 

a Zdeňkovi Sovíkovi. Projednala pokračující vyjednávání o zvýšení platů, na premiéra Babiše 

se kvůli odměňování, nedostatku personálu i celkové situaci ve zdravotnictví svými e-maily 

obrátily i mnohé odborové organizace. 

Vzhledem k vývoji epidemické situaci rozhodla výkonná rada 22. října per rollam o zrušení 

celostátní konference, a to i proto, že zaměstnanci zdravotnictví a sociálních služeb už byli 

zase přetíženi a mnozí by se nemohli celostátní konference z pracovních důvodů zúčastnit. 

 

3. a 4. listopadu 2021 – společné jednání výkonné rady a dozorčí rady OS se věnovalo pří-

pravě rozpočtu odborového svazu na následující rok. Výkonná rada vzala na vědomí rezignaci 

Martina Kučery na funkci v dozorčí radě odborového svazu a seznámila se s termíny jarních 

porad vedení odborového svazu se zástupci odborových organizací, porady se budou konat 

on-line. Projednala vývoj vyjednávání o zvýšení platů. 

 

7. prosince 2021 on-line – výkonná rada se zabývala průběhem krajských konferencí a jejich 

programem, vládním nařízením o zvýšení platových tarifů a hrozbou, že nová vláda nebude 

chtít respektovat toto zvýšení platových tarifů a novým vládním nařízením je změní. Odboro-

vý svaz bude na nového premiéra Petra Fialu apelovat, aby vláda zvýšení tarifů zachovala. OS 

se zabýval návrhem na novelu nařízení vlády k příplatku za práci ve ztíženém pracovním pro-

středí pro zaměstnance, kteří pracují na tzv. covidových odděleních. V této souvislosti OS 

zaslal dopis ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové a ministrovi zdravotnictví 

Adamu Vojtěchovi. Výkonná rada obšírně diskutovala o očkování zaměstnanců zdravotnictví 

a sociálních služeb proti COVID-19, o zvažované možnosti, aby toto očkování bylo pro tyto 

zaměstnance povinné, a stanovisku OS k této otázce. Aby se k problematice mohli vyjádřit 

úplně všichni členové výkonné rady, bylo rozhodnuto, že diskuse o očkování bude pokračovat 

v dalších dnech per rollam. 

 

Jednání výkonné rady v roce 2022 
 

10. a. 11. ledna 2022 – společné jednání výkonné rady a dozorčí rady OS se věnovalo přípra-

vě IX. sjezdu odborového svazu, upřesnilo se složení jednotlivých pracovních skupin a disku-

tovalo se o možných změnách ve stanovách a ve výši odvodů členských příspěvků. Výkonná 

rada určila nezávislého auditora ke zpracování auditorské zprávy za rok 2021. Vedení OS 
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informovalo, že společně s LOK-SČL apelovalo na nového ministra zdravotnictví Vlastimila 

Válka a nového premiéra Petra Fialu, aby zachovali platové a další dohody s předcházející 

vládou Andreje Babiše. Výkonná rada schválila zástupce OS na Sněmu ČMKOS a delegáty 

sjezdu ČMKOS za odborový svaz a navrhla Josefa Středulu do funkce předsedy ČMKOS, 

Radku Sokolovou do funkce místopředsedkyně ČMKOS a Víta Samka do funkce místopřed-

sedy ČMKOS. 

 

7. a. 8. února 2022 – na společném jednání výkonné rady a dozorčí rady OS se projednával 

harmonogram přípravy IX. sjezdu OS a možné úpravy finančního řádu OS. Na základě vy-

hodnocení aktuální situace ve zdravotnictví, v sociálních službách a dalších veřejných služ-

bách vyhlásila výkonná rada v úterý 8. února 2022 stávkovou pohotovost OS na protest proti 

záměru vlády snížit finanční prostředky na zajištění zdravotnictví a dalších veřejných služeb 

a veřejné správy. 

 

7. března 2022 on-line – výkonná rada projednávala vládou navržené snížení prostředků ve 

zdravotnictví a dostala informace o jednáních, která vedení odborového svazu vedlo ve snaze 

zabránit tomuto kroku. Zabývala se také mezinárodní odborovou solidaritou v souvislosti 

s válkou na Ukrajině. 

 

12. dubna 2022 – výkonná rada se věnovala přípravě společného jednání se slovenskými ko-

legy a reformě psychiatrické péče, seznámila se s kroky odborového svazu ve snaze umožnit 

čerpání voucherů na lázně a rehabilitaci i v roce 2022, protože v roce 2021 je nemohli využít 

všichni, kdo na ně měli nárok, projednala zvažovaný mítink ČMKOS. 

 

26. května 2022 – výkonná rada schválila program a jednací řád krajských konferencí a klíč 

pro účast na krajských kon-

ferencích: delegáty krajské 

konference jsou vždy 2 

zástupci zvolení z každé 

odborové organizace. Od-

borová organizace s počtem 

členů více než 200 může 

zvolit a delegovat za každý 

další započatý počet 200 

členů dalšího jednoho dele-

gáta. Členové výkonné rady 

a jejich náhradníci a členové krajské rady jsou delegáty krajské konference ze stanov OS nad 

limit počtu volených delegátů krajských konferencí. Výkonná rada schválila nový klíč pro 

volbu delegátů IX. sjezdu OS v poměru 1:180 (tj. 1 delegát za každých započatých 180 řád-

ných členů v kraji), schválila seznam hostů na IX. sjezd odborového svazu a seznámila se 

společnostmi, které byly osloveny s nabídkou partnerství na tomto sjezdu.  

 

26. až 28 května 2022 – po dvou letech se konečně mohlo uskutečnit v pražském Hotelu Ol-

šanka společné jednání výkonné rady a dozorčí rady našeho OS a výkonného výboru Sloven-

ského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb. Podmínky, které nastavil COVID-

19, nedovolovaly připravit setkání se slovenskými kolegy dříve. Na Slovensku se v roce 2021 

konal sjezd, který ve vedení potvrdil předsedu Antona Szalaye a místopředsedkyni Danielu 

Pochybovou. Došlo ke změnám ve výkonném výboru a byli zvoleni noví členové. 

 

V červnu 2022 výkonná rada nejednala. 
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Shrnutí 
 

Práce výkonné rady za uplynulé období byla rozmanitá a měla široký záběr. Věnovala se jak 

vnitřnímu, tak vnějšímu životu odborového svazu. Mezi nejdůležitější témata výkonné rady 

ve vnitroodborových záležitostech patřil rozpočet a především změny v Zajišťovacím fondu. 

Velkou pozornost věnovala aktuálním informacím z rezortů, legislativním návrhům 

a nastavení nátlakových akcí k získání většího objemu finančních prostředků do zdravotnictví, 

sociálních služeb, nemocnic, hygienické služby, zdravotnické záchranné služby a lázní.  

 

Sdělení členů výkonné rady z krajů přinášejí zásadní informace o vývoji kolektivního vyjed-

návání, personální situaci a problematice porušování zákoníku práce. Informace z jednání 

dozorčí rady a výkonné rady jsou vzájemně předávány.  

 

Po vypuknutí pandemie COVID-19 věnovala výkonná rada mimořádnou pozornost ochraně 

zdraví a životů zaměstnanců, především dostatku osobních ochranných pracovních prostřed-

ků. Opakovaně se zabývala mimořádnými odměnami za obětavou práci zaměstnanců zdravot-

nictví a sociálních služeb při pandemii, výší těchto odměn, vyplacením odměn všem zaměst-

nancům, pro které jsou určeny, a započítáváním těchto odměn do náhrad. Skutečnost, že se 

jednání výkonné rady v některých měsících musela uskutečnit formou on-line, nic nezměnila 

ani na rozsahu činnosti, ani na výsledcích práce výkonné rady. 

 

Výkonná rada se pečlivě zabývala přípravou krajských konferencí a IX. sjezdu odborového 

svazu, aby vytvořila co nejlepší předpoklad pro úspěšné ukončení tohoto a bezproblémový 

začátek příštího volebního období. 

 


