Vážený pane kolego Štěpánku,
za dopis, který jste mi poslal (jeho text uvádím v příloze) Vám velmi děkuji, protože tím mi
umožňujete vysvětlit moje aktivity v rámci VSR - nejen Vám.
Pražská iniciativa se začala rodit v roce 2011 v ÚzO VSR Praha 5 a 13, kde jsem zastával
funkci předsedy ÚzO, kdy tehdejší vedení naší republikové organizace VSR preferovalo
docílení odškodného soudní cestou. Tento postup jsem vyhodnotil jako nesprávný a na
stránkách našeho webu jsem uveřejnil právní rozbor nebezpečnosti tohoto postupu pro
samotné navrhovatele. Pražská iniciativa zpracovala dokumentaci, která preferovala docílení
odškodného legislativní cestou. Pro tuto cestu jsme postupně získali Krajskou radu VSR
Praha a poté se tyto myšlenky přenesly i do republikového vedení našeho VSR. Tato cesta
nebyla jednoduchá, ale myšlenky byly nosné a postupně si získaly i celé vedení republikové
organizace. Od této chvíle žily tyto naše myšlenky vlastním životem. Řada našich
republikových funkcionářů odpracovala na této cestě poctivě desítky hodin. V současné době
je výsledek této trnité cesty v paragrafovém znění jako tisk číslo 378 v Poslanecké sněmovně
ČR. Soudní cesta odškodného se sama od sebe zablokovala, protože nebyla nosná. Pražská
iniciativa svého cíle dosáhla a tím se její myšlenkový potenciál vyčerpal. Nebylo nutné dále s
tímto titulem pracovat.
Největším současným aktuálním úkolem, který má před sebou naše VSR je 1. členská
schůze, která by měla proběhnout důstojně. P VSR, které z této 1. členské schůze vzejde, by
mělo mít silný mandát. Měly bychom zmobilizovat naše intelektuální rezervy a dát směr
našemu VSR formou Programového prohlášení 1. členské schůze.
Ve svém dokumentu Platforma VSR 2016 jsem zcela zřetelně popsal krizi, kterou naší
VSR postihla. Tato krize neumožňuje splnění mnou popsaných úkolů. Proto jsem se rozhodl
jít cestou Platformy VSR 2016. Takovouto cestu umožňuje naše ústava. Ve své podstatě se
jedná pouze jen o svobodnou výměnu názorů a informací. A přesně toto je i naše dopisování ještě jednou Vám, vážený pane Štěpánku, děkuji za to, že jsme si mohly svobodně naše
názory vyměnit.
Platforma VSR 2016 má za cíl pouze zformulovat programové prohlášení a pro jeho
realizaci zmobilizovat členskou základnu od zdola nahoru a zajistit pro konání 1. členské
schůze dostatek kandidátů na 5 mandátů PVSR + několik náhradníků pro případ kooptací, 3
mandáty KK a 3 mandáty RK s důstojným převisem. Mám v plánu kandidáty, kteří nezískají
dostatečný počet hlasů neztratit a zařadit je do práce v odborných komisích na úrovni
republiky. Činnost Platformy VSR 2016 se myšlenkově vyčerpá předáním výsledků své práce
předsedovi VSR, kterého v současné době zastává náš vážený kolega Miroslav Ott. Dále
nebude nutné s titulem Platforma VSR 2016 pracovat a tento titul stihne stejný osud jako
Pražskou iniciativu - pošleme je do dějepisu VSR.
Platforma VSR 2016 nemá žádné personální vazby, jedná se pouze o elektronickou
komunikaci s výše popsaným cílem. Je však samozřejmé, že Platforma VSR 2016 dává
možnost odlišit od sebe členy VSR, kteří mají zájem něco pro organizaci nezištně odpracovat
od těch, kteří jen všechno kritizují, nebo navrhují, co by měl udělat někdo jiný. Pokud se můj
záměr uskuteční, měly by se vztahy a poměry mezi jednotlivými členy VSR vyjasnit.
Zřetelněji bychom měli vidět, kdo je pracovitý, pro VSR užitečný a kdo jen planě kritizuje a v
podstatě za ním žádná práce vidět není. Proto i já na tomto místě prohlašuji, že mojí ambicí je
pracovat v P VSR na úseku (nebo odborné komise) sociální a právní.
Vážený pane kolego Štěpánku, další výstupy Platformy VSR 2016 se s laskavým svolením
našeho předsedy, váženého kolegy pana Miroslava Otta, objeví na oficiálních stránkách webu
VSR v rubrice Členská schůze.
S přátelským pozdravem a s veškerou úctou váš kolega Petr Baubín.

