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Krajská konference Klubu seniorů ČSSD Středočeského kraje 
14. ledna 2017.  

Setkání delegátů Klubu seniorů ČSSD 
Středočeského kraje se uskutečnilo v Praze, 
v Lidovém domě.  Úkolem  konference byla volba 
předsedy krajského KS ČSSD a členů krajského 
výboru KS Středočeského kraje.  V dalším bylo 
třeba zvolit šest delegátů pro celostátní konferenci 
KS ČSSD.  Termín celostátní konference byl 
stanoven na 22. února 2017. Pro jednání této 
celostátní konference měla naše krajská konference 
připravit návrh jmenování dvou členů Celostátního 
výboru KS ČSSD za Středočeský kraj. Jejich 
schválení bude předmětem jednání celostátní 
konference. Měli jsme také za úkol podat návrh pro 
jednání celostátní konference na obsazení funkce 
předsedy a prvního místopředsedy celostátního 
výboru KS. 

Delegáti krajské konference našeho kraje zvolili 
v tajném hlasování pětičlenný krajský výbor. 
Předsedou byl zvolen Jan Fára (Příbram), členové 
výboru byli zvoleni: Františka Gajzlerová (Slaný a 
Kladno),  Josef Nebeský (Mladá Boleslav),  Jaroslav   

Barokní sál v Lidovém domě – před začátkem jednání                   Tvrdík a Jiří Podlaha (Příbram).  

Delegáty Celostátní konference KS ČSSD byli zvoleni v tajném hlasování: Josef Nebeský, Věra Vokatá, Jiří Podlaha a 
Jaroslav Tvrdík. Jan Fára a Františka Gajzlerová jako dosavadní členové CV KS jsou delegáty z titulu funkce. 

Pro další dvouleté období ve funkci členů CV KS byli Středočeskou konferencí navrženi dosavadní členové – Jan Fára 
a Františka Gajzlerová. Delegáti našeho kraje budou podporovat zvolení př. Petra Kolmana jako předsedu CV KS a na 
místo prvního místopředsedy př. Zdeňka Vašatu a př. Ing. Břet. Petra jako místopředsedu. Zápis z jednání konference 
provede J.Fára a pošle na jednotlivé okresní výbory Středočeského kraje KS. Stejný zápis bude poslán sekretariátu KS 
ČSSD v Praze, tajemníku př. Šebkovi. 

Program konference byl tímto vyčerpán a jednání ukončeno ve 13 hodin. 
--------------------------------------------------------------------- 

Zpráva z mimořádného zasedání Předsednictva KS ČSSD 
19.1.2017 – Horákův sál v Lidovém domě. 

 
 Zasedání předsednictva KS ČSSD 

rozšířené o předsedy krajských organizací KS 
ČSSD bylo svoláno na 19. ledna 2017. 
Účastníci jednání se sešli v Horákově sálu 
Lidového domu. Hlavním bodem jednání byla 
příprava na celostátní konferenci KS ČSSD. 
Datum a místo konání konference bylo již dříve 
stanoveno na 22. února 2017 v hotelu Olšanka 
v Praze.    

Po vyřízení potřebných organizačních 
opatřeních – schválení navrženého programu, 
ověřovatele zápisu, bylo přikročeno k jednání – 
úvodem bylo konstatováno, že některé kraje 
dosud neposlaly seznam delegovaných 
zástupců na jednání konference spolu s jejich 
adresami a čísly telefonů – poslední termín pro 
k  30. ledna 2017.  

Předběžně bylo dohodnuto základní složení  
mandátové, volební a návrhové komise 
s možností doplnění na jednání konference.                     Jednání rozšířeného předsednictva – Horákův sál 

Předsedové krajů podávali  návrhy na obsazení funkcí předsedy a místopředsedů CV KS. Kandidátka bude doplněna 
až na jednání celostátní konference. Návrhy krajských organizací na jmenování členů CV KS se budou schvalovat jako 
celek.  



Byly podávány návrhy na jména hostů, kteří by měli být pozváni na jednání konference. Jednání konference by mělo 
být ukončené  v 15 hodin. 

Předseda CV KS, př. Kolman informoval o rozhodnutí ze strany představitelů ČSSD pozvat 14 členů vedení KS jako 
hosty celostátního 39 sjezdu ČSSD v Brně. Pozvánky vyřizují krajští tajemníci ČSSD. 

Př, Vašata podal obsáhlou informaci o práci Programové komise jako její člen. Př. Kavan se vyjádřil kriticky ke 
skutečnosti, že vláda ČR neschválila reformu sociální politiky, kterou navrhuje Evropská komise. Ekonomické rozdíly a 
rostoucí chudoba jsou podle eurokomisařů závažné problémy, se kterými se musí bojovat. Jedním z kroků by mělo být 
povinné zavádění minimálních mezd v zemích EU. 

Protože byl program jednání vyčerpán, poděkoval předseda př. Kolman přítomným za účast a ukončil jednání.    
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Zpráva z Celostátní konference Klubu seniorů ČSSD konané dne 22. února  2017 v hotelu Olšanka v Praze. 

Jednání konference zahájil předseda CV KS Petr Kolman 
přivítáním delegátů a hostů konference: předsedu ČSSD a 
premiéra B. Sobotku, ministryni M. Marksovou, místopř. ČSSD 
L.T. Arnoštovou, místopř. ČSSD M. Starce, Ing. Tarabu (RS 
ČR), př. Maršovou (SDŽ), volebního manažera a poslance 
ČSSD, J. Birkeho, a další. 

Byl schválen program jednání, provedeny volby pracovních 
komisí a ověřovatelů zápisu.  

Př. Kolman provedl poté hodnocení práce CV KS 
v uplynulém dvouletém funkčním obdob. Není akceptováno 
usnesení ze zasedání CV KS o zařazení organizovaných členů 
KS do orgánů kraje a okresu. Na jednáních CV KS se 
pravidelně probírala aktuální politická situace za přítomnosti 
členů vlády a vedení ČSSD. Bylo podepsáno Memorandum o 
spolupráci MDS a KS, proběhlo výjezdní zasedání v Olomouci 
a společné výjezdní zasedání KS a MSD v Plzni. Jmenovitě 
potom poděkoval jednotlivým místopředsedům CV KS a 
tajemníku KS, př. Šebkovi. 

Z vystoupení hostů -  ministryně Marksová: podala aktuální 
informace z min. práce a sociálních věcí, otázka navýšení 
penzí…premiér Sobotka: bylo prosazené zrušení druhého 
pilíře, změny valorizace penzí, příští valorizace o ½ růstu mezd. 
Pokud bude sociální demokracie u vlády nebudou žádné 
poplatky ve zdravotnictví. Podle připravovaného zákona o 
sociálním bydlení se systémem regulovaného nájemného by se 

měl vztahovat i na seniory a sociálně slabé rodiny. Naše voličské 
zázemí jsou zaměstnanci s průměrnou a podprůměrnou mzdou, senioři, 
vícečetné rodiny. Z projevu místopředsedkyně L.T. Arnoštové si 
zasloužily pozornost tři body – sloučení zdravotních pojišťoven v jednu, 
jednotné ceny léků, přijetí zákona o seniorech a ustavení státního 
svátku Dne seniorů. Dále vystoupili Ing. Taraba, místopředseda Rady 
seniorů ČR, předsedkyně SDŽ J.Maršová a pan Vodák (SD ČR). 

Ve vystoupení místopředsedy M. Starce bylo řečeno, příspěvek pro 
každý klub KS 7.500 Kč nebude proplácen, cestovné a ostatní náklady 
je nutné předem řešit s tajemníkem KS, J.Šebkem. Kauza „Altner“ – 
musíme čekat na výsledek dědického řízení po smrti Altnera. Pro 
ekonomické  zajištění chodu strany je potřeba ve volbách získat milion 
voličů a padesát poslaneckých mandátů. 

Během vystoupení hostů podala zprávu mandátová komise – v 11 
hodin bylo přítomno 122 delegátů ze 140 pozvaných (87%). Před 
zahájením volby předsedy CV KS byli aklamací schváleni členové CV 
KS, zvolení Krajskými konferencemi KS. 

Představili se dva navržení kandidáti na místo předsedy CV KS – 
př. Kolman (Pardubický kraj) a př. Minařík (Olomoucký kraj). V tajné 
volbě byl zvolen Př. Petr Kolman (71%). 

Během práce volební komise, vystoupil jako host poslanec a 
volební manažer ČSSD, J. Birke – jeho snahou bude sjednotit sociální 
demokraty pro nastávající volební období – rozhodující bude 39 sjezd. 

Následovala  zpráva místopředsedů CV KS (ne všichni 
vystupovali). Kandidáti na místo prvního místopředsedy, př. Kavan a př. 
Vašata mluvili o své předchozí činnosti a představili svou vizi další práce –v tajné volbě byl zvolen př. Vašata. Poté byla  
přestávka na oběd. 

Druhá část jednání CK byla poznamenána postupným odchodem řady delegátů – ve 14,15 ještě hlásila mandátová 
komise 115 delegátů, ale postupný a nekontrolovatelný odchod delegátů rychle změnil průběh jednání. V tajné volbě byl 
zvolen místopředsedou pro zahraniční záležitosti př. Kavan a aklamací byl jednohlasně potvrzen na další dvouleté 
období ve funkci tajemníka KS, př. Jaroslav Šebek. 



Zpráva o návrhu reformy sociální politiky v EU byla odložena na jednání CV KS. Byly předneseny dva diskusní 
příspěvky. Předseda CV KS, př. Kolman představil návrh na udělení státního vyznamenání př. Kavanovi. 

Předseda mandátové komise oznámil, že odešla již velká část delegátů, 
konference je ale ještě schopná usnášení. Při zahájení diskuze o volbě 
místopředsedů CV KS vystoupil př. Štalmach (Praha) a př. B. Petr (Severomor. 
kraj)  s prohlášením o odstoupení z původně navržené kandidátky. Předseda 
volební komise nato reagoval prohlášením, že na přepracování kandidátních listin 
bude třeba minimálně hodina času. 

Z toho důvodu přednesla 
návrhová komise usnesení, které 
bylo přítomnými schváleno. Další 
jednání bylo znemožněno odchodem 
již většiny delegátů a konference byla 
prohlášena za usnášení neschopnou. 
Další volby zbývajících 
místopředsedů a přednesení  
diskusních příspěvků bylo odloženo 
na první jednání nového CV KS 
v dubnu. 

Tajemník KS, Jar. Šebek                                                                                           Delegátka Středočeského KS- př. V.Vokatá     
 

Sociální nerovnost v EU je příliš velká.. 
Evropská komise navrhuje rozsáhlou reformu sociální politiky. Ekonomické rozdíly a rostoucí chudoba 

jsou podle eurokomisařů závažné problémy, se kterými musí EU bojovat. Jedním z kroků by podle předsedy 
Komise mělo být povinné zavádění minimálních mezd v zemích EU.                        

 
Předseda Evropské komise Jean-Claude Junker včera vyzval jednotlivé členské státy, aby ve svých právních řádech 

občanům garantovaly minimální mzdy. Stejně tak by podle Evropské komise měli mít nezaměstnaní, kteří se snaží práci 
nalézt, zaručenou finanční podporu. Důvodem těchto opatření je podle Junkera stále rostoucí sociální a ekonomická 
nerovnost a rozšiřující se chudoba v rámci EU. 

Sociální politika je ovšem oblastí, ve které má Evropská komise velmi omezené možnosti. I přesto připravují 
eurokomisaři rozsáhlou reformu a nová pravidla, která mají za cíl bojovat právě proti sociální a ekonomické 
nespravedlnosti. Problematiku takzvaných rozevírajících se nůžek vyzdvihují pravicoví i levicoví euroskeptici napříč 
celou osmadvacítkou, což jim, podle některých přináší politické body. 

Jaká je minimální mzda? „Minimální mzdy by měly existovat v každém členském státě Evropské unie,“ tvrdí 

Junker. Zároveň připomněl, že nárok na finanční podporu 
by měli mít také ti, kteří práci nemají, avšak zaměstnání 
hledají. 

Pokud jde o hranici takové garantované minimální 
mzdy, její určení by mělo být v rukou jednotlivých zemí. 
Nicméně podle předsedy Komise by se měla mezi 
vládami najít shoda alespoň na její minimální výši. Není 
to poprvé, co Junker vyzývá k povinnému zavedení 
minimální mzdy. Chvíli před svým jmenováním do čela 
Komise, v roce 2014, v Evropském parlamentu 
ubezpečoval levicové europoslance, že bude proti 
sociálním nerovnostem v EU bojovat. Někteří z členů 

parlamentu proto neváhali a navrhují, aby Unie přijala nová legislativní pravidla, kterými by garanci minimálních mezd 
vynucovala.  

Problémem je sociální dumping. Z osmadvaceti zemí EU jich v této chvíli minimální mzdu neposkytuje pouze 

šest. Jedná se o Kypr, Rakousko, Dánsko, Finsko, Itálii a Švédsko. Pokud jde  o naše německé sousedy, kancléřce 
Angele Merklové (CDU) se podařilo v tomto ohledu najít s koaličními sociálními demokraty shodu.  

Návrh Komise v sociální oblasti zřejmě uvítá především Francie. Ta totiž dlouhodobě navrhuje, aby bylo poskytování 
minimální mzdy v rámci EU povinné. Cílem francouzské vlády je zejména boj proti tzv. sociálnímu dumpingu. Ten 
zahrnuje problémy levnou práci, která je nabízena především migrantům, nebo přesouvání výroby do zemí s  nižší úrovní 
platů. 

Proti sociálnímu dumpingu se Komise snaží bojovat již nějakou dobu. Příkladem je  i 
revize směrnice o vysílání pracovníků, která však mezi politiky nemá jednoznačnou 
podporu. Kritizuje jí třeba česká europoslankyně Martina Dlabačová (ANO). (Odlišná 

cena práce není projevem sociálního dumpingu, ale protekcionistická opatření a bere 
části členských států včetně České republiky jejich konkurenční výhodu,“ uvedla česká 
europoslankyně a stínová zpravodajka návrhu této revize v Evropském parlamentu. 

Podle ní Komise některými svými návrhy možná chce bojovat proti sociálním 
nerovnostem, ve skutečnosti však vytváří překážky pro pracovní mobilitu. 

Česká minimální mzda patří k nejnižším v EU. Sociální jistoty a zlepšení pracovních podmínek unijních 

zaměstnanců má ve své agendě také Miroslav Poche (ČSSD). Ten s návrhem ohledně povinných minimálních mezd 

souhlasí a kritizuje počínání Evropského parlamentu, který před pár dny sice odhlasoval důležitou zprávu k návrhu 
Evropského pilíře sociálních práv (viz Naše Obrana č.5), nicméně pasáž týkající se minimálních mezd z ní vypustil. 



„Je chybou, že z dokumentu byla odstraněna část o minimálních mzdách, konkrétně o jejich navyšování nejméně na 
úroveň 60% průměrné mzdy v každém státě. Růst mezd je jedním ze základních předpokladů celkového zvyšování 
životní úrovně. Česká minimální mzda patří v paritě kupní síly nebo v porovnání s průměrnou mzdou v dalších členských 
státech mezi nejnižší v unií a my musíme pracovat na stírání těchto rozdílů,“ uvedl. 

Další konkrétní kroky v oblasti sociální politiky, včetně snah o zavedení povinných minimálních mezd, by Evropská 
komise měla představit v následujících týdnech, a to ještě před unijním summitem, který se uskuteční 25. března v Římě. 
Na něm unijní lídři zároveň oslaví šedesátileté výročí podepsání Římských smluv, které položily základu Evropské unie, 
jak ji známe dnes.  Předseda komise však zároveň upozornil, že podle jeho názoru by reforma unijní sociální politiky 
měla začít především u zemí eurozóny, jejíž členové sdílí nejen měnu, ale také rozpočtovou politiku. 

                                Publikováno: 24.1.2017 
Autor: Lukáš Hendrych 

Okresní Klub seniorů ČSSD Příbram 
se sešel na společném jednání 23. února 2017. 

 
Jednání OKS bylo svoláno záměrně k tomuto datu, 

bezprostředně po jednání Celostátní konference KS 
v Praze. Na programu byla  podrobná zpráva o jednání a 
průběhu konference KS ČSSD v kongresovém sále hotelu 
Olšanka v Praze a jako druhý bod byla diskuze o námětu 
se kterým na 39 sjezdu navrhuje vystoupit náš příbramský 
delegát.   

Přivítali jsme hosta, který k nám již podruhé zavítal, 
poslance PČR, pana V. Zemka. 

Jednání zahájil předseda přivítáním pana poslance a 
přítomných. Navržený program byl schválen bez 
připomínek. Bylo přikročeno ihned k jednání. Jednání  
celostátní konference KS ČSSD se zúčastnili dva 
příbramští delegáti – př. Tvrdík a př. Podlaha. Předseda 
požádal př. Tvrdíka, aby seznámil přítomné s průběhem 
celostátní konference a závěrem jednání. Informace, které 
přednesl  přítel Tvrdík,  jak  konstatoval  předsedající,  byly   

 Př. poslanec v Zemek na našem jednání v Příbrami       velmi  podrobné  a  výstižné.  S výsledky  a  průběhem 
konference se bude muset zabývat i nově zvolený Celostátní výbor KS ČSSD na svém prvním jednání. 

Ve druhém bodě jednání mluvil předseda jako delegát 39. 
sjezdu ČSSD o tom, že Lidový dům v Praze by se měl stát 
znovu místem, kde budou členové  sociální demokracie moci  
mluvit a řešit problémy strany, kde se bude opět vytvářet 
politika strany a její program. Předseda strany nesmí být 
vázán vládními povinnostmi a musí navštěvovat okresní a 
větší organizace na jejich jednání a získávat bezprostřední 
informace. 

Pan poslanec poděkoval za pozvání a odpověděl na  
dotazy: energetika – v roce 2024-25 ukončí v Dukovanech 
provoz první ze dvou bloků jaderné elektrárny a zatím není 
rozhodnuto ani o stavbě nového bloku JE v Temelíně, ani jak 
dál řešit otázky zajištění energetické soběstačnosti – postavit 
další tepelnou elektrárnu za dosluhující znamená rozhodnout 
otázku „Jiřetín“ a limity těžby. Nevíme ani, zda se rozhodneme 
řešit otázku dostatku elektřiny pomocí plynových elektráren. 
Alternativní zdroje jsou zatím spíše výpomocí než spolehlivým 
zdrojem energie. Otázka cen vody – Některá města dokonce        Př. Tvrdík a Podlaha byli delegáty CK KS ČSSD za náš okres    
svoje zdroje vody prodaly, ponejvíce zahraniční firmě Veolia. Tam, kde voda a rozvodná síť zůstaly v majetku obcí, 
umožnily vstup Veolií jak strategickému partnerovi. Firma  zisk z prodeje vody vyvádí do zahraničí a obce jako majitel 

hradí náklady na údržbu sítě a investice do zařízení. Pokud obec  požádá o 
dotaci v rámci EU na rozšíření sítě apod., nemůže nic dostat – 
provozovatelem je tady soukromý podnikatel. 

Dotaz od zástupce ze Sedlčan – kotlíková dotace: Ve středočeském kraji 
byla vyhlášená, ale žadatelé o dotaci na výměnu kotle na uhlí jsou z toho 
vyjmuti. Můžete žádat o dotaci třeba na solární panely, tepelná čerpadla, ale 
to si mohou pořídit  bohatší lidé, a už vůbec ne důchodce. 

Pan poslanec již musel odejít, poděkovali jsme za návštěvu a 
zodpovězení vznesených dotazů.  

Př. Houdek ze Sedlčan nás informoval o situaci v Sedlčanech, kde 
soukromá firma Vamed Medittera s.r.o. omezila provoz v místní nemocnici 
v interním oddělení a JIP – prý dočasně, nejsou lékaři. Věc vyvolala velké 

pobouření u místních občanů, především když místní tisk pátral a zveřejnil za jak nevýhodných pro město podmínek byla 
smlouva uzavřena. Podle smlouvy (3.1.2001) uzavřené na 25 let, měla firma stanovený roční nájem 1,5 mil. Kč. Do roku 
2011 měla firma Medittera vkládat nájemné do provozu Městské nemocnice formou provozní dotace – po uplynutí tohoto 
termínu firma předložila účet na investici ve výši 22,491.000. Město nyní začíná splácet skoro 22,5 mil. po 1,5 mil. ročně, 
což znamená, že 10 let opět město nedostane ani korunu. Zisk z provozu nemocnice jde do zahraničí.   


