Stanovisko výboru ZO OSZSP ČR k dopisu ředitele ZZS Jmk. p. o. Ing. Milana
Klusáka, MBA.
Výbor odborové organizace se ohrazuje proti dopisu ředitele Ing. Milana Klusáka, MBA.,
který byl umístěn na intranetu dne 28. 8. 2018. V tomto dokumentu je p. Bohuslav Zrza
vykreslen jako škůdce organizace ZZS Jmk. p. o.
Pan Bohuslav Zrza je řádně zvoleným a nikoli dosazeným předsedou jedné z odborových
organizací. Ta se podílí na kontrole chodu organizace a má právo na informace vztahující se
k jejímu hospodaření a chodu. Tyto jsou opakovaně ze strany vedení organizace zkreslovány
nebo neposkytovány. Tyto skutečnosti jsou zdokumentovány a řádně doloženy. I přes
opakované urgence není na oprávněné dotazy ze strany představitelů odborové organizace
řádně odpovězeno.
Odborová organizace poskytuje zaměstnancům ZZS Jmk p. o., kteří jsou opakovaně
představiteli organizace označováni za viníky různých smyšlených trestních činů a
vystavováni dlouhodobým soudním řízením právní podporu a pomoc. Vedení organizace
zneužívá neomezených finančních zdrojů z rozpočtu kraje k vedení nesmyslných soudních
sporů. Náklady nakonec zaplatí daňový poplatník.
Pan ředitel Ing. Milan Klusák, MBA. v dopise uvádí, že má významnou zásluhu na tom faktu,
že ZZS Jmk p. o. se během devíti let stala skvěle fungující organizací se špičkovým zázemím
i vybavením. K této skutečnosti je ovšem třeba dodat, že v tomto období se udála skutečnost,
která se již nikdy nebude opakovat. A tímto je čerpání evropských dotací v obrovském
měřítku. Teprve budoucnost ukáže, zda bylo s těmito prostředky nakládáno kvalitně a
hospodárně (energetická náročnost budov, rozsáhlá duplicitní školící centra, výcviky atp.).
Proto zdvořile žádáme pana ředitele aby přestat vystupovat jako „osvícený monarcha“, „otec
zakladatel“ nebo vlastník firmy který rozhoduje o životě a smrti, ale tím čím je. A to jako
zaměstnanec ZZS Jmk p. o. Stejně jako pan Zrza, pouze na jiné pozici.
S úctou
Výbor ZO OSZSP ČR Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o.

