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Stanovisko Odborového svazu k chování předsedy Českomoravské konfederace OS 
 
 
Z pověření Výkonného orgánu Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního 
hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy prezentuji usnesení, které vychází nejen 
z vyjádření funkcionářů, ale i řady jednotlivých členů. Toto usnesení obsahuje nesouhlas 
s rozhodnutím předsedy ČMKOS pana Jaroslava Zavadila opustit vrcholovou odborovou 
funkci, která mu byla svěřena spolu s nadějí na získání výraznější prestiže odborů ve 
společnosti a tím i zlepšení pozice zaměstnanců a sociálně slabších spoluobčanů. To vše 
přesto, že náš Odborový svaz není členem konfederace, ale právě proto, že naši členové berou 
odbory jako celek a necítí zařazení na škatulky „my a oni“. 
 
Naopak, řada členů pociťuje zklamání a to bez jakékoli příslušnosti, protože tímto 
rozhodnutím se předseda ČMKOS zařadil mezi již předchozí vrcholové odboráře, kteří se 
vzdali funkce a tím se i vzdálili od řady problémů, které trápí jednotlivé členy. Víme všichni, 
že není možné pod křídly politické strany zúročit zkušenosti a přispět tím k řešení problémů a 
cílů odborářské práce, toto zdůvodnění je naivní i když politická strana, za kterou ve volbách 
kandiduje je levicová.  
 
Předsedo, již se nebudeš moci postavit na pomyslnou barikádu a za zády mít statisíce lidí. 
Zařadil jsi se mezi šedivé politiky, kteří vše opustili, tak zůstanou také opuštěni. Všichni si 
pamatujeme, z historie, že i sociální demokracie zklamala a že jsme museli svoji 
nespokojenost s jejími postupy vyjadřovat i výrazně. Pokud to bude nutné v budoucnu tak bez 
tebe. 
 
Závěrem je třeba opakovat, že toto rozhodnutí zklamalo řadu členů a že i tento krok má určitý 
vliv na odborové členství. Předsedo, možná, že si to již v těch vyšších patrech ani 
neuvědomuješ, ale možná, že jsi měl slyšet i názory nejen těch, kteří jsou okolo tebe. 
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Za Odborový svaz DOSIA – Jan Rejský, v.r.  
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