
Zápis ze sjezdu ČOSE konaného dne 28. 3. 2013 na elektrárně Prunéřov II 
 

- Úvod sjezdu – p. Mráz přivítal všechny účastníky sjezdu, zvlášť pak hosta p. Dufka, 
předsedu ASO. 

- Pracovní předsednictvo – bylo zvoleno ve složení pp. Mráz, Oplt, Mucha 
(jednohlasně zvoleni). 

- Volba mandátové komise – zvolena ve složení pp. Gross, Suchánek, Novotný. 
(jednohlasně zvoleni). 

- Volba návrhové komise – zvolena ve složení pp. Židlický, Podpěra, Čermáková. 
(jednohlasně zvoleni). 

- Zpráva mandátové komise – na sjezd bylo pozváno 78 delegátů, sjezdu se zúčastnilo 
70 delegátů, tj. 90 %, z toho 5 delegátů s hlasem poradním. Sjezd je 
usnášeníschopný. Pro schválení je třeba 33 hlasů. Dále se sjezdu zúčastnil 1 host. 

- Dále sjezd řídil p. Oplt. 
- Návrh programu sjezdu – schválen 62 hlasy, 3 delegáti se zdrželi. 
- Zpráva o činnosti ČOSE za rok 2012 – přednesl p. Mráz. 
- Zpráva o činnosti v ASO – přednesl p. Mráz. 
- Zpráva o činnosti v OSEH – přednesl p. Šourek.  
- Zpráva z Dozorčí rady ČEZ, a. s. – přednesl p. Gross. 
- Zpráva z Evropské rady zaměstnanců – přednesl p. Mucha. 
- Zpráva o kolektivním vyjednávání v ČEZ, a. s. – přednesl p. Oplt. 
- Zpráva o kolektivním vyjednávání v PRE – přednesl p. Jakoubek. 
- Zpráva o kolektivním vyjednávání Vyšší kolektivní smlouvy – přednesl p. Plišek. 
- Zpráva o BOZP – přednesl p. Šourek. 
- Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2012 – přednesla pí Marcikánová. 
- Zpráva Revizní komise – přednesl p. Benc. 
- Návrh rozpočtu na rok 2013 – přednesla pí Marcikánová. Než se hlasovalo o 

rozpočtu, proběhla diskuse o návrhu z KOV – vrátit 100,- Kč na člena jednotlivým 
organizacím. O návrhu se hlasovalo: pro 61, proti 1, zdrželi se 3. Návrh byl přijat, 
bude zapracován do návrhu rozpočtu. Počty členů se berou k 31. 12. 2012. 

- Diskuse:  
1. p. Dufek – vystoupil s obšírným referátem k důležitým bodům, které nás 

zajímají v dnešní době. 
2.  p. Macháček – žádost o znovu projednání návrhu o poměrném hlasování na 

KOV. 
3. p. Hrb – kolektivní vyjednávání, otázka stravování a porušování kolektivní 

smlouvy od zaměstnavatele. 
- Hlasování o usnesení: pro 62, proti 0, zdrželi se 3. Usnesení bylo přijato. 

 
 
Usnesení sjezdu ČOSE pořádaného dne 28. 3. 2013 
(sjezd moderoval p. Oplt) 
 

1) Sjezd provedl volbu:  
- pracovního předsednictva (p. Mráz, p. Oplt, p. Mucha) 
- mandátové komise (p. Gross, p. Novotný, p. Suchánek) 
- návrhové komise (p. Židlický, p. Podpěra, pí Čermáková) 

2) Sjezd vzal na vědomí zprávu Mandátové komise o usnášeníschopnosti sjezdu, kdy 
bylo konstatováno, že je přítomno 70 (z toho 5 poradních hlasů) ze 78 pozvaných 
delegátů, tj. 90 % pozvaných. 

=> sjezd je právoplatně usnášeníschopný 

=> pro schvální jednotlivých návrhů je třeba 33 hlasů 



 
3) Sjezd schválil návrh programu sjezdu. 

 
4) Sjezd vzal na vědomí zprávy 

- o činnosti ČOSE za rok 2012 (p. Mráz) 
- z ASO (p. Mráz) 
- z OSEH (p. Šourek - bývalý místopředseda OSEH) 
- z DR (p. Gross) 
- z Evropské rady zaměstnanců (p. Mucha) 
- o průběhu kolektivního vyjednávání – ČEZ, a. s., PRE, VKS (p. Oplt, p. Plíšek, 

p. Jakoubek) 
- činnosti ASO(p. Dufek) 
- z BOZP (p. Šourek, p. Tomíček) 
- o hospodaření za rok 2012 (pí Marcikánová) 
- revizní komise (p. Benc) 
- návrh rozpočtu ČOSE na rok 2013(pí Marcikánová) 

 
5) Sjezd byl ve Zprávě o činnosti za rok 2012 (p. Mráz) seznámen s plněním úkolů 

uložených na minulém sjezdu (27. 3. 2012). 
 
6) Sjezd schválil posílení rozpočtů ZO z  rozpočtu ČOSE ve výši 100 Kč/na člena (dle 

počtu platících členů ke dni 31. 12. 2012). 
 
7) Sjezd ukládá KOV, aby zpracoval návrh poměrného zastoupení při hlasování KOV a 

po jeho projednání v ZO zpracoval, a v případě schválení navrhnul, případné změny 
stanov ČOSE. 
 

8) Sjezd ukládá předsedovi, aby na tripartitě projednal zastoupení zaměstnanců v DR 
v rámci připravované legislativy. 
 

9) Byl projednán další postup pro jednání se zaměstnavatelem o porušení kolektivní 
smlouvy v odstavci 20.1.1. 

 
10) Sjezd schválil návrh rozpočtu na rok 2013. 
 
11)  Sjezd schválil usnesení ve výše uvedeném znění. 

 
 
Zapsal P. Podpěra ………………………… 
 

 
 
 
 
Zapsal: Josef Mráz 
28. 3. 2013 
  
Kontroloval: členové KOV ČOSE 


