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Vážení kolegové,
předkládám informaci z konference odborové organizace Elektrárny Počerady, na které bylo rozhodnuto o
vystoupení odborové organizace z ČOSE.
Z diskuze delegátů vyplynulo, že otázkou vystoupení odborové organizace z ČOSE se výbor a konference
zabývají dlouhodobě. Důvody vedoucí k rozhodnutí konference o vystoupení odborové organizace z ČOSE
jsou následující:
1) Systém hlasování v ČOSE.
Systém hlasování nevyhovuje odborové organizaci EPC z toho důvodu, že malé odborové
organizace mají stejnou váhu hlasu jako odborová organizace velká. Velká organizace by měla
disponovat vahou hlasů úměrnou počtu členů. Současný systém považují odboráři EPC za
nespravedlivý.
2) Odvody odborových organizací na ČOSE.
Odborové organizaci EPC nevyhovuje odvod na ČOSE. Odborové organizace odvádějí 15% ze svých
příspěvků, což činí u EPC podstatně více než u jiných, zvláště u malých organizací. Za spravedlivé
by odboráři z EPC považovali stejný odvod pro všechny organizace.
3) Čerpání prostředků ze svazu.
Čerpání prostředků ze svazu nejvíce využívají malé odborové organizace, což jde na úkor těch
velkých.
4) Opakovaně marné snahy o reformy.
Veškeré snahy odborů z EPC o reformy byly marné. Odboráři z EPC byli vždy přehlasováni. Právní
subjektivita jim neumožňovala uplatnit jiný systém příspěvků od členů odborů než je stanoven
v ČOSE (například 10 Kč na člena).
5) Představy o tom jak by měl fungovat svaz.
Odborový svaz vidí odboráři z EPC jako sdružení, které poskytuje odborovým organizacím výhradně
služby, aniž by jakkoli zasahovalo do subjektivity a pravomocí odborové organizace.
Výše uvedené výhrady a důvody pro vystoupení z ČOSE jsou pak v příkrém protikladu s dalšími vyslovenými
úvahami o plně uvolněném předsedovi svazu, o odlišných představách fungování OSEH nebo o možném
členství v ČMKOS. Prosazovat markantní snížení odvodů na svaz a současně s tím chtít změny vyžadující
výrazné zvýšení nákladů, to je bez nadsázky zcela mimo rámec reality.
Závěrem této informace lze jen konstatovat zhruba to samé, co jsem se snažil vyslovit na konferenci. Jestliže
je pro odborovou organizaci odvod 15% příliš vysoký a odboráři nevidí možnost jak nastolit spravedlivé
poměry - jako je stejný odvod vyjádřený v Kč pro každou odborovou organizaci ve svazu, pak není jiné cesty
k dosažení takových cílů, než vystoupení ze svazu. (Vyslovovat v souvislosti s takovým způsobem uvažování
slovo solidarita, zdá se být poněkud tristní).
Luděk Prokop.
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