
Ohlédnutí za II. sjezdem SOSaD. 

 

Tak jsme to šťastně zvládli, oddechli si organizátoři II. sjezdu SOSaD, který se konal dne 

26.4.2013 v Jílovém (u Děčína – dodáváme, zpravidla z obavy, aby nám hosté nejeli jinam). 

Ti jsou ovšem obdařeni navigacemi ve svých služebních vozidlech a tak nebloudí. Zdá se, že 

nejen užívání navigace, ale i trochu společenské zdvořilosti by měli nastudovat představitelé 

Správy železniční dopravní cesty, s.o, kteří o vystoupení na sjezdovém jednání druhé největší 

odborové centrály u nich působící, neprojevili zvláštní zájem. Zřejmě jsou naše vztahy s nimi 

tak nadstandardní, že si není třeba dělat vrásky a udělat propagaci své státní organizaci a 

svých rozhodnutí na sjezdovém fóru také asi nemají moc zapotřebí.  

Možná, že si oddechli nově zvolení odboroví funkcionáři. Ale protože jsou převážně 

staronoví, překvapení se moc nekonala, přestože na kandidátkách byla v některých případech 

docela tlačenice. Vedle znovu zvolených funkcionářů, kteří se už osvědčili v mnoha jednáních 

nejen se zaměstnavateli, odborářská veřejnost získala povědomost i o kandidátech nových, 

kteří o sobě dříve moc nedávali vědět nebo vstoupili do našeho svazu relativně nedávno. A to, 

že kandidovali, hodnotím já osobně jako projev demokracie a možná i odvahy. Kandidují a 

přitom si už předem fakticky mohli spočítat, že zřejmě nebudou zvoleni. To nevydýchá 

každý. 

Za sebe musím říci, že sjezd považuji za úspěšný a volby za docela přísné a přesné. Všichni 

kandidáti byli zvoleni v tajných volbách, kde se žádný delegát nemusí bát, že bude všem 

známo, jak hlasuje a bude v tomto smyslu fakticky sledován. To je docela rozdíl od 

nejmenovaného odborového svazu, kde byli všichni funkcionáři údajně voleni způsobem 

„vidím optickou většinu, kandidát je zvolen“. Ne, taková laciná a trochu falešná vítězství 

opravdu naši kandidáti nepotřebují. Je správné, že nesou svou kůži na trh. Ponesou ji také zpět 

a s puncem zvolení, protože je za nimi vidět práce a braní se za zájmy členů. 

Tradiční poděkování patří i sjezdové volební komisi, která v téměř tradičním složení zvládla 

vše s bravurou sobě vlastní.  

Po dlouhé době se mezi námi objevil také host z nejmilejších. Bývalý a první svazový 

předseda Pavel Holešta, který nejen náš svaz významnou měrou na svých počátcích 

spoluvytvářel, ale v době, kdy jsme vznikli, nám také prorážel cestu k jednáním a čelil 

nepřátelským útokům kupodivu nikoliv od zaměstnavatelů, jak by možná někdo málo znalý 

čekal, ale hlavně od jedné odborové centrály, která se neštítila v té době sahat k vylhaným 

invektivám, schválnostem, žalobám  a přihlouplým trestním oznámením na náš svaz i jeho 

představitele, namísto hledání cesty pro spolupráci.   

A právě tento náš bývalý předseda, který nám všem spolu s dalšími funkcionáři proklestil 

cestičky k jednání a koexistenci se všemi odborovými organizacemi – odborovými centrálami 

(OC), je nyní jedním z těch, kdo vyzývají k větší spolupráci všech OC, včetně těch stále 

nových a malých a nově vznikajících.  

Jeho názoru nelze než přisvědčit. Vypadá to, že taková možná i neformální platforma bude 

dříve či později opravdu nezbytná. Koneckonců zákon o kolektivním vyjednávání ji 

předpokládá, protože všechny OC musí v takovém jednání vyjadřovat svá stanoviska jako 

jedna strana; druhou stranou je zaměstnavatel, který si klidně počká, až a zda se všechny OC 

bez ohledu na to, kolik jich je, domluví. A že je to mnohdy jako babylonské zmatení jazyků, 

je nabíledni a do toho vznikají další OC, které si myslí, že právě oni jsou ti, kdo budou se 

svými 60 – 120 členy dělat vše lépe. Nebudou, protože to mnohdy na jednáních vypadá tak, 

že jiné (spíše jedna) OC mají tendenci diktovat druhým svou vůli po předchozích separátních 

jednáních u zaměstnavatelů, kde se dohodnou, že nebudou prakticky nic významného po něm 

požadovat a dohodnou současně, že ale nedovolí, aby někdo další něco takového požadoval. 

Potom je pochopitelně jedno, kolik je OC, ale záleží na míře zvůle typu, já nic požadovat 

nesmím, tak ani ty nic nedostaneš, bez ohledu na to, že by to bylo pro všechny zaměstnance. 



Je to pořád ta stará píseň o koze, kterou nemám (protože ji nemohu nebo nesmím chtít) a tak 

ať sousedovi chcípne i ta jeho a nejlépe soused i s ní.  To se musí změnit a jedinou cestou 

chránící i relativně pravicové OC před odlivem nespokojených členů, zřejmě je (kromě toho, 

co za ně vykonali jiní i ve prospěch jejich členů) jednota a jednotná politika všech OC vůči 

zaměstnavatelům alespoň v principiálních bodech.  

A to je asi opravdu stěžejní zájem odborářů všech odborových struktur. Nikoliv žluťáctví a 

faleš, ale poctivé prosazování zájmů členů. Ti ovšem musí také v rozhodujících situacích 

projevit trochu hrdinství a ne zalézat do děr, když se situace vyhrotí – neříkám, že všichni a 

neříkám, že většina. Ale i negativní příklady táhnou. Naproti tomu se podívejme, jak se na 

tolik obdivovaném „Západě“ třeba stávkuje. Nikdo to netorpéduje, nikdo nevykřikuje, že 

doba na stávku nedozrála, žádný soud, který jinak má čas kolik let na své kauzy, najednou 

nerozhoduje v šibeničních lhůtách řádu hodin a ještě v rozporu se zákonem, atd. Tu mentalitu 

a odvahu „Západu“ se musíme učit společně. A doufat, že ti funkcionáři OC, kteří navrhují 

přísnější ceny „režijek“ než ten, kdo to má na starosti, kteří kývají na kdeco, co poškozuje 

zaměstnance ještě dříve, než to kdy byla schopna druhá strana vůbec vymyslet, třebaže je to 

někdy asociálnější, než mnohá opatření současné vlády, ti konečně se poděkují nebo jim bude 

poděkováno a odbory rovněž konečně naleznou společnou řeč alespoň ve stěžejních 

záležitostech. 

Troufám si tvrdit, že (nejen) to i bylo a stále v podstatě je krédo našeho druhého a velmi 

výrazně vyprofilovaného předsedy, kterým byl v období mezi I.a II.sjezdem SOSaD ing. 

Jaromír Dušek. Také tento předseda se výrazně zasloužil o novou (a zajímavou) tvář 

SOSaD(u). Se svými kolegy z našeho svazu i mimo něj se podílel na řadě celostátních 

protestních akcí, které vyvolal, zorganizoval a dotáhl do úspěšného konce, což bylo dříve 

těžko představitelné. Bez něj a dalších odvážných by bylo dnes výrazně hůř. Obdiv tomu, co 

vykonal, se sice mísí se záští a zlobou těch, kterým bylo šlápnuto na kuří oko a někdy i s 

rozhořčením těch, kdož byli vzpomenuti při jeho projevech ne zcela etickým způsobem. Ale 

všichni jsme mu rozuměli a měli jsme ho rádi. 

A nebyl bych to právník, abych nepopřál sluchu své právnické deformaci. Takže vězte, 

delegáti sjezdu, pokud je přesto všechno zde někdo, kdo si myslí, že byl rozhodováním sjezdu 

poškozen na svých právech, má právo podat žalobu u soudu v jednoměsíční propadné lhůtě. 

Rád se s ním u soudu potkám. 

 

Přeji všem hezké jarní dny a jsem rád, že se jsem mohl s Vámi, milé delegátky a milí delegáti 

II. sjezdu, osobně pozdravit. Novým funkcionářům přeji, ať mají spoustu práce a ať jsou 

chápáni a podporováni.                                                                            

           Jiří Rokos 


