
Pohled na hlavní budovu CommScope 
Czech Republic, s.r.o., v Modřicích u Brna

„Pro náš region je to velmi důležitá rezo-
luce,“ řekl nám předseda OS KOVO Jaro-
slav Souček, se kterým Kovák na toto téma 
hovořil. „Přibližování úrovně mezd v zemích 

EU je podle nás správnou a opravdu účinnou cestou, jak 
zabránit mzdovému dumpingu, a tedy i přesunům výrob do 
‚levnějších’ zemí EU.“ 

  Rezoluce byla na kongresu přijata jednomyslně. Ovšem 
jak zajistit její naplňování v praxi?

Nemyslíme si, že to půjde ráz na ráz, tak naivní nejsme. Cíl je 
však stanoven a nemůže znít jinak, pokud je skutečně zámě-
rem EU do budoucna vyrovnávat životní úroveň v členských 
zemích, a  chtít za to na oplátku od zaměstnanců a občanů 
podporu společné evropské politiky vůči zbytku světa.
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Předseda OS KOVO Jaroslav Souček o vyrovnávání mezd v EU: 
Spravedlivé mzdy jsou i podmínkou podpory politiky EU

pokračování na str. 2

Odborovému svazu KOVO se podařilo prosadit na kongresu evropské 
odborové průmyslové federace industriAll Europe v červnu tohoto 
roku v Madridu rezoluci nazvanou „Stejná mzda za stejnou práci a soli-
darita v Evropské unii“. Politickým cílem industriAll Europe se tak stá-
vá dosažení stejné mzdy za stejnou práci na celém území EU.

Jubileum odborů v CommScope CR 
potvrdilo: Rovný dialog prospívá všem

Společně za předsednickým stolem 
(zleva doprava): personalista
D. Havadej, jednatelka J. Vybíralová, 
vedoucí RP v Brně J. Grim, předseda 
ZO V. Mikolaj a místopředseda 
OS KOVO T. Valášek

CENTRÁlNÍ EVIDENCE 
ČlENů SE Už ROZjÍžDÍ!
OS KOVO vstupuje do nové důležité etapy ve své 
existenci. Zahajuje centrální evidenci svých čle-
nů. Všechny praktické informace, které k tomuto 
zásadnímu opatření potřebujete vědět, najdete 
na str. 6 a 7.

více
strana 3

10 Blansko
Kdo vyhrál memoriál 
Jaromíra Endlichera        

5 Regiony
Co je nového u kováků 

na Vysočině     

4 Brusel
Chystá se Evropský akční 

den k ocelářství

8 Pracovní právo
Kdy lze nařídit práci 

o státním svátku

V sobotu 22. října měla ZO OS KOVO Andrew, s.r.o., v Modřicích u Brna svůj velký den. Slavila 
10. výročí svého založení. Působí v podniku, který je součástí velké nadnárodní společnosti 
CommScope.
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dokončení ze str. 1

Podnětná česko-finská výměna zkušeností
Na pozvání OS KOVO byl ve dnech 
19.–20. října na pracovní návštěvě 
představitel finských kováckých odbo-
rů Metalli Jussi-Pekka Ahonen. V tomto 
odborovém svazu, který má 143 000 
členů, je odpovědný za práci s mladými. 
Smyslem jeho pobytu v ústředí OS KOVO 
byla výměna informací o tom, v jakých 
podmínkách oba svazy fungují a na jaké 
hlavní problémy a jak se soustřeďují. 
Největším problémem Metalli je součas-
ná pravicová vláda, která prosazuje tvr-
dou neoliberální politiků škrtů a snaží se 
omezovat i existující práva odborů. Chce 
mj. likvidovat kolektivní smlouvy vyššího 
stupně, které vydává za brzdu pro roz-
voj podnikání.  Odbory se samozřejmě 
staví na odpor. K tomu je třeba posilo-

vat jejich řady, což se ne vždy daří. I svaz 
Metalli zaznamenal v uplynulých letech 
pokles členů. A právě získávání nových 
a efektivní péče o ty stávající bylo hlav-
ním tématem česko-finského odborář-
ského dialogu v Praze. Byl zcela otevře-
ný, šel i do důvěrných detailů a přinesl 
řadu zajímavých podnětů. Finští kováci 
podle kolegy Ahonena na základě výzev 
nové doby upravili svoji taktiku a v kon-
krétně zaměřených kampaních nyní 
postupují podle detailně připravených 
scénářů, které mj. umožňují i jejich prů-
běžné vyhodnocování a  napravování 
případných slabin. Staví úspěšně i na 
sympatizantech, kteří ještě v odborech 
nejsou. Mimořádnou pozornost věnují 
přípravě budoucích odborářských akti-

vistů a funkcionářů, kde mají rovněž 
nastavena pevná kritéria. O práci OS 
KOVO a formách jeho působení finské-
ho hosta informovali místopředseda OS 
KOVO Tomáš Valášek a specialisté z RP 
pro Prahu a Středočeský kraj.
 Text a foto: fav

Připomínáme…
Jak jsme už psali, nabízíme 
ZO OS KOVO, které vlast-
ní celoročně využívané 
rekreační objekty a  mají 
problémy, jak je zcela 
zaplnit, jejich propagaci 
zdarma v Kováku. Tak, 
aby tyto výhodné nabídky 
mohli využít i jiní členové 
svazu. K tomu, aby se pří-
padná propagace dostala 
do našeho posledního 
letošního vydání, je ovšem 
třeba příslušné podkla-
dy zaslat nejpozději do 
30. 11. 2016.   (red)

  Čím tedy začít?
První věcí, bez které se nepohneme 
vpřed, je konsenzus uvnitř odborů, že 
musí být stanovena jednotná minimální 
mzda v nominální výši pro celou Evropu. 
Nyní probíhající diskuse o evropských 
minimálních mzdách, které by byly v jed-
notlivých zemích stanoveny například 
ve výši 40 % průměrné mzdy, sbližování 
úrovně mezd v EU vůbec neřeší.
 Zúčastněné odborové svazy v rámci 
Východního regionu industriAll Europe 
se proto dohodly, že první kroky učiní 
každý ve své zemi tak, že osloví národ-
ní odborové konfederace, národní vlá-
dy a  reprezentace zaměstnavatelů. Se-
známí je s obsahem rezoluce, vysvětlí 
důvody jejího vzniku a vyzvou k diskuzi 
o mzdové politice a budoucích krocích, 
které povedou k vyrovnání mzdové 
úrovně v celé EU. 

  jak postupujeme konkrétně u nás, 
v České republice?

U nás průmyslové odborové svazy již 
absolvovaly diskuzi s ČMKOS a máme 
dohodnuto jednání s premiérem vlá-

dy. Odvětvovým sociálním partnerům 
jsem zaslal jménem OS KOVO vysvětlu-
jící dopis spolu s výzvou, abychom na 
toto téma zahájili diskusi. (Konkrétně se 
jedná o: Asociaci leteckých výrobců ČR; 
Elektrotechnickou asociaci ČR; Odvětvo-
vý svaz hutnictví železa; Sdružení auto-
mobilového průmyslu; Svaz sléváren ČR 
– pozn. red.)
 Podle dohody zašle obdobný dopis 
vedení ČMKOS představitelům Sva-
zu průmyslu a dopravy a Konfederaci 
zaměstnavatelských a průmyslových 
svazů. 

  Bude OS KOVO v této záležitosti 
dále aktivní i na evropské a nadná-
rodní úrovni?

Jsme a budeme. Konkrétně ve dnech 
12. až 14. 9. 2016 se konalo v ČR zase-
dání tzv. Východního regionu industriAll 
Europe. „Východní region“ tvoří průmys-
lové odborové svazy z Polska, ČR, Slo-
venska, Maďarska a Slovinska, z odvětví 
kovo, chemie, energetiky, textilu, skla 
a hornictví. I na tomto zasedání se doho-
dl další postup.  

 Jako reprezentant „Východního regio-
nu“ jsem byl pověřen, abych požádal 
generálního tajemníka industriAll Euro-
pe Luce Triangla, aby s textem schválené 
rezoluce seznámil předsedu Evropské 
komise, předsedu Evropské rady a před-
sedu Evropského parlamentu, předsta-
vitele BusinessEurope, ostatní evropské 
odvětvové odborové federace a národní 
vlády členských států EU, aby tento tlak 
vůči všem aktérům přišel z  více stran. 
Což jsem také učinil. 
 Zahájili jsme běh na dlouhou trať, 
na jehož konci by měly být spravedli-
vé a  stejné mzdy za stejnou práci pro 
všechny zaměstnance v členských stá-
tech EU. Jsem přesvědčen, že pokud 
chce mít Unie v budoucnosti podporu 
většiny obyvatelstva, jsou spravedlivé 
mzdy jednou z podstatných podmínek, 
která musí být naplněna.

(Děkujeme za odpovědi, ev)
 Celý text rezoluce naleznete na webo-
vých stránkách OS KOVO.
 Cesta: www.oskovo.cz – záložka Aktua-
lity – článek „Vyrovnání mezd v rámci EU 
je nezbytné“.

Poldi Kladno obnovuje výrobu
Kladenská Huť Poldi úspěšně pokračuje v obnově výroby. Před-
seda ZO OS KOVO Hutě Poldi Jozef Kónya nám potvrdil, že v pon-
dělí 24. 10. 2016 kolem osmnácté hodiny byla uvedena do řádného 
provozu poldovská ocelárna. Pokusný provoz ocelárny již proběhl, 
nyní se vyrábí pro nasmlouvané zákazníky. Vedení firmy údajně počí-
tá s  jejím plným provozem od začátku příštího roku. V předchozích 
týdnech byly úspěšně zprovozněny i jiné důležité součásti výrobního 
procesu, například kovárny.
   Časopis Kovák navštívil kladenskou Huť Poldi v září tohoto roku, 
kdy po zhruba půlroční odstávce, způsobené zadlužením a odcho-

dem zaměstnanců, začaly opravy v halách závodu a postupné rozjíždění výroby. Z původních zhruba 
360 zaměstnanců, které továrna měla ještě před odstávkou, jich v červnu 2016 zůstávalo v podniku na 
160. V červenci bylo do stavu znovu přijato asi deset lidí. Jak nám sdělil předseda ZO OS KOVO Hutě Poldi 
Jozef Kónya, postupné „nabírání“ nových jednotlivých zaměstnanců stále probíhá. Podle generálního 
ředitele Adriana Zambona je hledání kvalifikovaných lidí složité, huť jich přitom bude potřebovat stále 
více. Naštěstí se podniku podařilo získat zpět část lidí, kteří v období odstávky odešli.  (ev)

Z výstražné stávky v Huti Poldi 
v září 2014

Finský host na snímku uprostřed
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 Společnost CommScope Czech Repub-
lic, s.r.o., vznikla 20. ledna 2003. Původ-
ní název společnosti byl Andrew Tele-
communications, s.r.o. K přejmenování 
došlo v roce 2012 z důvodů sjednocování 
názvů společností ve skupině Comm-
Scope. Společnost u nás začínala s výro-
bou kabelových systémů pro bezdrátové 
přenosové linky, postupně rozšířila své 
podnikání také na výrobu pozemních 
mikrovlnných antén pro pevné teleko-
munikační sítě, širokopásmových a bez-
drátových antén, antén pro televizní vysí-
lání a další produkty.  Ačkoli sortiment se 
v průběhu doby měnil – některé výroby 
se ukončovaly a další, jako např. vlastní 
výroba komponentů mikrovlnných antén 
(reflektorů a montážních prvků), dílů 
obráběných CNC stroji a vlnovodů, přibý-
valy, působení české dceřiné společnosti 
bylo a je celkově velmi úspěšné. Natolik, 
že k původní akvizici v Modřicích přibyly 
časem i další v Brně. Ta poslední (bývalá 
ADC CR) v Brně vyrábí převážně pasiv-
ní telekomunikační prvky, jako optické 
kabely, moduly, panely a distribuční 
rámy. Nadnárodní koncern tak u nás 
v několika závodech celkem zaměstnává 
1800 lidí. Odboráři jsou sdruženi v jedné 
společné ZO.
 Jednou z vyhlášených priorit společ-
nosti je mít ve svých týmech ty nejschop-
nější zaměstnance.  To ovšem znamená 
vytvořit pro ně i patřičné podmínky. 
A  právě o nich se hovořilo na konfe-
renci odborů. Nebyla totiž jen oslavou, 
ale zahrnovala i poslední přípravu na 
mzdová vyjednávání se zaměstnavate-
lem. Odboráři během ní dohodli, že kro-
mě navýšení tarifních mezd budou více, 
než stálo v původním návrhu, požado-
vat za přesčasy. Důvod: práce přibývá 
a přesčasy jsou zaměstnavatelem stále 
žádanější…
 Kolik prosadí při jednání, se teprve 
uvidí. Skutečností ale už nyní je, že jejich 
názor dnes už nelze jen tak přejít. Své 
o  tom ví předseda ZO Valer Mikolaj, 
který byl jejím spoluzakladatelem. Sta-
lo se tak v době, kdy podobně jako 
jinde i v Modřicích padaly otázky, proč 
vůbec odbory, a zaměstnavatel na ně 
nenahlížel s nadšením. Valer Mikolaj 
vzpomíná: „Byly i velmi těžké chvíle. 

Nejenom proto, že na začátku chyběly 
zkušenosti. Bylo to i o tom, že jsme ve 
firmě s tisícovkou zaměstnanců měli jen 
kolem 30 členů a dostávali jsme najevo, 
že nezastupujeme většinu zaměstnan-
ců. To už teď máme za sebou. Dnes už 
nás berou vážně a dají se dojednat i věci 
navíc, které jinde nemají.“ Delegáti na 
výroční konferenci 22. října zastupovali 
285 členů základní organizace v podni-
ku. Impulsem, aby se lidé začali přidávat, 
ovšem podle předsedy nebylo samotné 
založení ZO. Především jim bylo třeba 
dokázat, že odbory se za ně umí postavit 
a řešit jejich problémy. To se děje a Valer 
Mikolaj proto může konstatovat: „Dnes 
už jsme pro lidi i vedení samozřejmostí. 
V kolektivní smlouvě máme článek, že 
nově příchozí zaměstnanci jsou přímo 
zaměstnavatelem informováni, že ve fir-
mě působí odbory. A lidé si pak často už 
sami chodí pro přihlášky.“

Delegátka konference 
Zdeňka Fabiánková, 
která do ZO vstoupila 
v roce 2008, k tomu 
Kováku řekla: „Chtěla 
jsem podpořit vyjed-
návání, abychom byli 
silnější a měli lepší 
výsledky. Ty máme, 

takže být v odborech pro mě má už pro-
to určitě smysl. Získala jsem tím i nové 
zkušenosti a nové možnosti, především 
pokud jde o vzdělávání. Získávám infor-
mace, ke kterým bych se jinak běžně asi 
nedostala.“
 Vliv odborů a  výsled-
ky dialogu se zaměst-
navatelem jsou jakési 
spojené nádoby. I díky 
tomu může předseda 
Mikolaj hovořit o tom, co 
se podařilo prosadit nad 
rámec zákona: „Navíc 
máme mj. stabilně pět 
týdnů dovolené, přípla-
tek 75 % za práci o víken-
du, vyšší příplatky za 
noční směny. Ve firmě 
nemáme prémiový pro-
gram, jsou jen základ-
ní mzdy. Nám se zatím 
vždy dařilo dojednat ná-

růst mzdového základu, a to i v době kri-
ze. Velkou výhodou také je, že na rozdíl 
od jiných firem dojednané věci už platí 
a nevyjednává se o nich každý rok zno-
vu. Jedná se jen o tom, co bude navíc.“
 Když o tom předseda hovoří ve své 
zprávě pro výroční konferenci, sklí-
zí potlesk. To už jsou v sále přítomni 
i všichni hosté. Vedle místopředsedy OS 
KOVO Tomáše Valáška a vedoucího re-
gionálního pracoviště svazu v Brně Jiřího 
Grima i jednatelka CommScope Czech 
Republic Ing. Jana Vybíralová a personál-
ní manažer Mgr. Daniel Havadej. Odbo-
ráři to kvitují. I zástupci zaměstnavatele 
tak naslouchají informaci o tom, jak pro-
bíhá a jaké ohlasy a výsledky má odbo-
rová kampaň Konec levné práce v  ČR. 
Těžko říct, jak na ně zapůsobila, ve svých 
vystoupeních dialog s odbory v podniku 
hodnotí kladně. Kováku pak jednatel-
ka na dotaz k  jeho významu řekla: „Mít 

v  naší společnosti 
odborovou organiza-
ci pro nás znamená, 
mít jednoho sociál-
ního partnera, kte-
rý nám přináší hlas 
všech zaměstnanců. 
Je to velký rozdíl, mít 
těch hlasů 900 nebo 

mít jeden. Pro nás jako americkou kor-
poraci je důležité být efektivní a tímto 
se nám efektivita v komunikaci de facto 
krásně krystalizuje.“ 
A  personalista Hava-
dej připojil: „Odbo-
rářský názor považuji 
za jakousi syntézu 
názorů všech zaměst-
nanců. Díky bohu to 
funguje tak, že ho lze 
a priori považovat za 
ten správný. V tom je podle mne hlavní 
hodnota našeho dialogu. A je to samo-
zřejmě také v tom, že jde o vztah ‚dávej-
-ber’. Není to tak, že někdo za námi při-
chází s natáhnutou rukou a něco chce, 

pokračování ze str. 1

Kdo je CommScope
Ústředí firmy sídlí v Hickory v USA. Po světě má dnes více než třicet dceřiných 
výrobních závodů a distribučních zastoupení, ve kterých pracuje 24 000 zaměst-
nanců. Celkové tržby v roce 2015 (po zahrnutí přidružených firem) činily kolem 
5 miliard dolarů. Své zákazníky má ve více než 150 zemích.
 Z výrobce antén a speciálních kabelů, u jehož zrodu stál v roce 1937 v Chicagu 
inženýr Victor „Doc“ Andrew, se stal gigant v oblasti bezdrátové komunikace. 
Jeho sortiment zahrnuje širokou paletu výrobků a  CommScope  je dnes světo-
vým lídrem v této sféře podnikání. 

dokončení na str. 4

Na konferenci bylo vidět hodně mladých tváří a její jednání bylo skutečně 
živé. Otevřeně se hovořilo i o tom, co lidi stále pálí. Třeba rozdílné mzdy 
za stejnou práci v závodech v Modřicích a v Brně-Slatině.

Zdeňka Fabiánková

Ing. Jana Vybíralová

Mgr. Daniel Havadej
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dokončení ze str. 3

ale je to i  o  tom, že když sami potře-
bujeme něco vykomunikovat, tak tady 
máme partnera, na kterého se můžeme 
spolehnout.“ Jako příklad pak Ing. Vybí-
ralová uvádí dobu, kdy odbory podniku 
pomohly řešit problémy s lidmi, kteří 
zneužívali fond pracovní doby. Význam 
dialogu s odbory podle ní i podle perso-

nalisty spočívá v  každodenní práci. Ne 
ve všem je samozřejmě vždy shoda, ale 
je to o umění naslouchat argumentům 
druhé strany a společně hledat kompro-
mis. Jednatelka Vybíralová  to na závěr 
shrnula následovně: „Podstata je jinde 
než v tom, zda vedení přijde ve sváteč-
ním na odborářskou konferenci. Jde 

o  kvalitu vztahů v každodenním životě. 
A v něm to funguje, a tak mám jenom 
přání, aby tomu tak bylo i nadále.“
 Podobně to vidí i předseda Mikolaj: 
„Za těch deset let jsme prostě už k sobě 
našli cestu, víme, co můžeme jeden od 
druhého očekávat. A to přináší ovoce.“

Text a foto: František Vonderka

Ne Evropě bez oceli!

 Akci svolala evropská odborová prů-
myslová federace industriAll Europe 
s  cílem podpořit pracující v evropském 
ocelářském sektoru. Z řady důvodů je 
evropské ocelářství pod obrovským tla-
kem a jeho budoucnost je ohrožena. 
Panují velké obavy ze ztráty evropských 
kapacit v tomto zásadním sektoru, kte-
rý dodává životně důležitý materiál pro 
průmysl všech zemí Evropské unie. 
Úhelným kamenem všeho je probíhající 
debata o budoucnosti obchodní politi-
ky EU a zejména o udělení statusu tržní 
ekonomiky Číně, kde je ocelářství pod-
porováno centrální vládou a jeho ceny 
lze označit za dumpingové.
 IndustriAll Europe hájí takovou ob-
chodní politiku, která bude vytvářet 
spravedlivý prostor pro evropský prů-
mysl na globálním trhu. I proto demon-
strace proběhne nyní, v době, kdy orgá-
ny Evropské unie rozhodují o udělení 

statusu tržní ekonomiky Číně. Rozhod-
nutí by mělo padnout 3. prosince 2016.
 Demonstrace se zúčastní i čeští odbo-
ráři, například z Třineckých železáren, 
nebo z ArcelorMittal, jak 
nám potvrdil předseda 
VZO OS KOVO a člen před-
sednictva svazu Luděk 
Lúčan. Podle něho je nyní 
klíčové období, kdy se roz-
hoduje o budoucnosti čes-
kého ocelářství. Upozornil 
však, že případný čínský 
dumping je pouze jedním 
z klíčových problémů. Dal-
ším je podle něj chystané 
zpřísnění ekologických li-
mitů, které by tuzemské 
oceláře výrazně znevý-
hodnilo oproti zahraniční 
konkurenci. Tento pro-
blém se od počátku roku 

snaží řešit zvláštní komise, ustavená 
Ministerstvem průmyslu a obchodu, do 
které jsou přizváni i zástupci zaměstna-
vatelů a odborů.  (ev + red)

Z demonstrace odborářů v Bruselu z dubna 2014; odboráři z Čech byli 
vidět i mezi desítkami tisíc demonstrujících, včetně zástupců OS KOVO

„Ne Evropě bez oceli!“ je ústředním heslem Evropského akčního dne k ocelářství, pod kterým se 9. listo-
padu 2016 sejdou v Bruselu tisíce ocelářů, aby demonstrovali za podporu zachování výroby oceli v zemích 
Evropy. 

Účinná propagace odborů na veletrhu Profesia days
 V areálu EXPO PRAHA se počátkem 
října konal dvoudenní veletrh práce Pro-
fesia days 2016. Šlo už o sedmý ročník 
této akce. Svůj stánek na ní měla i Čes-
komoravská konfederace odborových 
svazů (ČMKOS), která zde návštěvníky 
informovala o roli odborů v pracovním 
světě a poskytovala jim rovněž zdarma 
poradenství z oblasti pracovního práva. 
Na stánku ČMKOS působil premiéro-
vě rovněž právní specialista OS KOVO 
Mgr.  Vladimír Plachta. O své dojmy se 
podělil s Kovákem: „Veletrh navštěvovali 
lidé, kteří se zajímali o novou práci. Lidé, 
kteří práci mnohdy hledají kvůli tomu, že 
nebyli spokojeni na bývalém pracovišti. 

V rozhovorech se mnou uváděli různé 
důvody, ten hlavní však byl, že zaměstna-
vatel nefunguje tak, jak by měl. Že poru-
šuje pracovní předpisy, bezpečnost prá-
ce a nereflektuje potřeby zaměstnanců. 
Zájem o naše poradenství byl už proto 
veliký. Šlo o pestrou paletu lidí: důchod-
ce, co potřebovali pomoc s nějakou dáv-
kou, mladé absolventy, zajímající se o to, 
jak postupovat při uzavírání pracovního 
poměru, i o zaměstnance, kteří chtěli 
poradit, jak řešit nějaký svůj problém se 
zaměstnavatelem.“  
 Na veletrh Profesia days přišlo něko-
lik tisíc lidí a mnozí z nich cíleně a se 
zájmem zamířili i ke stánku ČMKOS. 
„Když to porovnám s jinými propagač-
ními akcemi, kterých jsem se zúčastnil 
a kde jsme se snažili oslovovat veřejnost 
třeba na ulici, tak byl zájem neporov-
natelně vyšší. A na veletrhu nebyly ani 
nějaké negativní reakce. Naopak mě 
tam u mladých lidí překvapilo, jaký mají 
sami o odbory zájem. Co dělají a jak hájí 

zájmy zaměstnanců. Myslím si také, že 
na propagační akce s nimi by měli cho-
dit především mladí odboráři, protože 
na své vrstevníky působí jinak než star-
ší kolegové. Od těch totiž už kvůli jejich 
věku často čekají jen nějaké poučování, 
kterému je lepší se vyhnout. Je to pros-
tě jiné, než když si mezi sebou povídají 
mladí… Když to shrnu, tak u všech pro-
pagačních akcí je třeba se připravit na 
to, jaké publikum na ně přijde. A před-
nost by měly dostávat takové, kde to 
víme už předem. Kde narazíme na lidi, 
kteří o informace o působení odborů 
mají skutečně zájem. Nemusí to být jen 
veletrhy, ale i cílená vystoupení třeba 
před branami podniku, kde ještě odbory 
nepůsobí nebo kde víme, že jsou nějaké 
problémy se zaměstnavatelem. Myslím, 
že to je mnohem účinnější než pořádat 
akce na ulicích, kde je to často jen otáz-
ka náhody, že oslovíme někoho, kdo má 
o odbory a jejich činnost zájem.“ 
 Text: fav, foto: Václav Procházka
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Krajské sdružení OS 
KOVO Kraje Vysoči-
na aktuálně pro-
střednictvím svých 
6391 „řádných“ čle- 
nů zastupuje 27 407 
zaměstnanců u cel- 
kem 64 zaměst-
navatelů. Krajské 
sdružení Kraje Vy-

sočina zastřešuje i  několik ZO z  oblasti 
Znojemska (JM) a Dačic (JČ). I přes nedáv-
né založení jedné nové ZO a dvou sesku-
pení členů stojí nábor nových zaměst-
nanců do „našich“ firem na meziročním 
poklesu procenta organizovanosti o cca 
5 %. Více než polovina organizací na 
Vysočině má do 50 členů, do stovky pak 
12 % z nich. Více než 500 členů má pou-
ze 5 ZO.
 Krajské sdružení již dlouhodobě tvo-
ří čtyři volební obvody s pěti zástupci 
v Radě OS KOVO. S ohledem na potře-
by ZO došlo před nedávnem k výrazné 
změně jejich podoby. V současnosti 
je KS Kraje Vysočina členěno na voleb-
ní obvody Vysočina Západ, Střed, Jih 
a Severovýchod. 
 Nesdružujeme pouze pracovníky stro-
jírenství a souvisejících služeb (např. 
učitele odborných předmětů odborných 
škol, projekčních firem apod.). Mezi 
tradičními „kovodělníky“ mají dnes své 
místo např. i významní výrobci elektro-
niky, kabelů, dodavatelé do „automoti-
ve“, zdravotnictví apod. Jsou mezi námi 
i odboráři působící ve zcela jiných odvět-
vích – ostraha Jaderné elektrárny Duko-
vany (firma G4S), zaměstnanci kultur-
ního zařízení města (Jupiter Club Velké 
Meziříčí) či technických služeb (Seskupe-
ní TS města Havlíčkův Brod) nebo pro-
davači hobby marketu (Dr. Kinsky).  

Vysočina a KV
 Jaké jsou výsledky našich ZO při 
posledním vyjednávání? Z 64 zaměstna-
vatelů v našem regionu má 26 ryze či čás-
tečně zahraničního vlastníka. Aktuálně 
máme uzavřeno 51 PKS. Při jejich uzaví-
rání jsme nemuseli řešit žádný kolektivní 
spor prostřednictvím zprostředkovatele 
ani vyhlášením stávkové pohotovosti. 
Odměňování zaměstnanců je sjedná-
no takřka ve všech smlouvách, mzdový 
vývoj pak ve dvou třetinách. Dovolenou 
nad rámec ZP stvrzuje 44 PKS, z toho 
o dny 8 smluv, o týden 34 smluv a o dva 

týdny jedna smlouva (ZO Mann Hum-
mel). Průměrná mzda na Vysočině činila 
v roce 2015 dle ČSU 23 977 Kč, v průmys-
lu 26 871 Kč a v kovoprůmyslu 28 334 Kč. 
Z výkazu o mzdách v OS KOVO za 1. pol. 
2016  průměrná mzda v našem regionu 
dosáhla 29 705 Kč, což představuje opro-
ti roku 2015 růst o 4,8 %. Jak se shodli 
i účastníci tradiční regionálně vzděláva-
cí akce ke KV v Zubří, největším problé-
mem jsou požadavky zaměstnavatelů, 
sjednávat nároky zaměstnanců v mini-
málním rozsahu dle ZP a vyjednávání 
pod nejrůznějšími záminkami brzdí. Čas-
to také nepředávají odborům základní 
ekonomické a mzdové údaje. Mzdy jsou 
tak často sjednávány pod úrovní očeká-
vané inflace či pod úrovní ekonomických 
možností zaměstnavatele. 

Aktuální problémy
 Závody a podniky nejen na Vysočině se 
v současné době potýkají s nedostatkem 
kvalifikovaných pracovních sil. Lokálně 
vzniká zvýšená poptávka po pracovní-
cích se specifickým vzděláním (např. pro 
vývojové středisko světlometů a světel-
nou laboratoř Automotive Lighting Jihla-
va). Zvýšená poptávka je po zkušených 
plastikářích. Region se chce na tento 
obor v budoucnu více zaměřit, a i proto 
došlo před časem k uzavření Regionál-
ní sektorové dohody pro Kraj Vysočina 
v oblasti plastikářského průmyslu. 
 Výkyvy ve výrobě firmy v regionu stá-
le častěji řeší nasazením agenturních 
zaměstnanců (AZ), a to i ze zemí mimo 
EU. Po jejich nasazení či navyšování 
jejich počtu pak v řadě míst dochází ke 
konfliktům jak přímo v závodě (kvalita, 
nespolehlivost, absence základních hy-
gienických návyků…), tak i mimo pracov-
ní dobu (problémy v místech ubytování 
i zábavy). Znatelná nervozita zaměst-
nanců a jejich rodin následuje vždy po 
výskytu přenosné nemoci u AZ (např. 
TBC u pracovníka z Rumunska ve Valeo 
Humpolec). Agentury působily u  19 
našich zaměstnavatelů, a to v zastoupe-
ní od 0,25 % až po 45 % AZ u jednotlivých 
uživatelů. 

Propagace OS KOVO
 OS KOVO si letos pro větší zviditelnění 
pořídil nové propagační stany. Na Vyso-
čině jsme doporučili pořídit pro naše 
sdružení stan větší, se zhruba dvojná-
sobnou plochou oproti ostatním regio-

nům. Díky své velikosti je zapůjčován 
i na větší svazové akce mimo náš re- 
gion (prezence kováků na celostátní akci 
ČMKOS „Konec levné práce“, Setkání 
mladých kováků apod.). V rámci Vyso-
činy byl využit např. při květnovém 
protestním happeningu kolegů z Valeo 
Humpolec „Dobré ráno – probuďte se!“, 
který svou účastí podpořil i předseda OS 
KOVO J. Souček. KS Vysočina a RP Jihlava 
se před časem pokusily převzít zkuše-
nosti z jihočeského regionu a propago-
vat svou činnost prostřednictvím exter-
ního mediálního poradce. Kvůli slabému 
využití v médiích (i malému zájmu o tuto 
službu ze strany ZO) nyní hledáme účin-
nější formy propagace.

DKO jihlava 
 Jedním ze symbolů odborů na Vysoči-
ně je od roku 1961 Dům kultury odborů 
(DKO) Jihlava. Budova prochází v součas-
né době další významnou proměnou. 
Po modernizaci velkého sálu a výmě-
ně dosluhujících sedaček dochází nyní 
k  výměně původních kovových oken 
a úpravě venkovní fasády. Na přilehlém 
pozemku, který je rovněž ve vlastnictví 
odborů, jihlavský magistrát zřídil veřej-
né parkoviště s kapacitou 65 míst, které 
má odlehčit dlouhodobě nevyhovující 
situaci v centru Jihlavy.

Co se děje a co je nového u kováků na Vysočině
Okénko do regionu | Bc. PgDip Lubomír Muzikář, vedoucí RP OS KOVO pro Kraj Vysočina

Regionální pracoviště najdete na adrese  
Tolstého 2, 586 01 Jihlava 



 V jejím usnesení k bodu „centrální evi-
dence“ se mj. uvádí, že všechny ZO OS 
KOVO mají povinnost průběžně, avšak 
nejpozději do 31. 12. 2017 zaslat na 
Regionální pracoviště OS KOVO sezna-
my členů OS KOVO, které evidují u své 
ZO v min. rozsahu dle § 4 odst. 1. Stanov 
OS KOVO. 
 Regionálním pracovištím OS KOVO 
pak stejné usnesení v dalším bodě 
ukládá, že od 1. 11. 2016 musí vytvořit 
a aktualizovat evidenci členů OS KOVO, 
které evidují jako individuální členy OS 
KOVO buď při RP, nebo prostřednictvím 
Seskupení členů OS KOVO a v návaz-
nosti na to pak pravidelně provádět tisk 
členských průkazek pro členy OS KOVO 
ve své působnosti pomocí webové apli-
kace, kam mají povinnost příslušná data 
„nahrát“. 
 Pro ZO OS KOVO z usnesení rovněž 
vyplynulo, že musí minimálně jednou za 
čtvrtletí evidenci členů OS KOVO aktuali-
zovat. 
 Komise pro Stanovy pak dostala za 
úkol do května 2017 zapracovat do návr-
hu Stanov OS KOVO ustanovení týkající 
se členského průkazu a evidence členů 
OS KOVO.
 Místopředsedovi OS KOVO Tomáši 
Valáškovi, který je odpovědný za orga-
nizační záležitosti, Rada v Hradci Králo-
vé uložila, aby všechny zainteresované 
podrobně informoval o tom, jak proces 
zavádění centrální evidence bude probí-
hat. Napsal v tomto směru 21. 10. dopis, 
který jim už byl rozeslán. Jde v podstatě 
o vysvětlení, co je hlavním smyslem cen-
trální evidence, a o podrobný návod, jak 
postupovat při její realizaci. Jeho hlavní 
myšlenky proto pro všechny členy svazu 
zveřejňujeme nyní i v Kováku.

 Centrální evidence byla zahájena pře-
devším kvůli tomu, aby všechny organi-
zační jednotky měly potřebné kontakty 
na své členy OS KOVO a zároveň je moh-
ly lépe informovat o dění ve svazu.
 Pokud si člen bude přát osobní přístup 
k výhodným nabídkám, které poskytuje 
OS KOVO centrálně všem svým členům, 
bude mu stačit uvést svůj e-mail, aby 
k nim získal přístup. Bude pak on-line  
vidět všechny nabídky včetně informací 
o Kontu živelných pohrom, elektronic-
ky časopis Kovák apod. K samotným 
nabídkám se dostane přes vstup pro 
členy, který je vyznačen na titulní stra-
ně webové prezentace OS KOVO. Citlivé 
informace přitom budou stále v režimu 
intranetu, jako je tomu doposud.
 Již spuštěná internetová aplikace „Por-
tál správy dat OS KOVO“ má sloužit ve 
druhé fázi přímo pro práci s členskou 
databází. Do centrální evidence se zařa-

zují členové dle § 12, odst. 2 Stanov 
(platící členský příspěvek ve výši 1 % 
z čisté mzdy či invalidního a starobního 
důchodu), členové seskupení OS KOVO 
a členové platící individuální členský pří-
spěvek ve výši nejméně 100 Kč u přísluš-
ného RP, kde jsou evidováni. 
 Pro všechny členy vedené v centrál-
ní evidenci budou vytištěny plastové 
průkazy s čárovým kódem EAN a QR 
kódem, s jehož pomocí se rovněž bude 
možné dostat rychle k nabídkám výhod 
na intranetu. Na průkazu bude uvedeno 
datum vydání a číslo člena sestávající ze 
čtyřmístného čísla ZO a pořadového čís-
la zařazení člena do centrální evidence 
(ID). Tisk průkazů začala Regionální pra-
coviště OS KOVO zabezpečovat od 1. 11. 
2016. Vytištěné průkazy si ZO poté pro 
své členy mohou vyzvednout přímo na 
RP či jim mohou být po domluvě s RP 
dodány jiným způsobem. Čárový kód na 
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Centrální evidence členů OS KOVO se stává skutečností
Ve čtvrtek 27. 10. 2016 byla spuštěna internetová aplikace „Portál správy dat OS KOVO“. je to další krok na cestě k rea-
lizaci Strategie OS KOVO na období 2013–2017, která byla schválena na zasedání Rady OS KOVO ve dnech 9.–10. 12. 2015. 
jedním z jejích stěžejních bodů je právě zavedení centrální evidence členů. Finální část tohoto přelomového projektu, 
jehož součástí je i sběr potřebných dat, schválila Rada OS KOVO na svém 10. zasedání, které se konalo 12.–13. 10. 2016 
v Hradci Králové.

Fakta o OS KOVO 
 Svaz má v současné době více než 
96 000 členů, z toho je 21 370 žen. 
Členky a členové OS KOVO působí 
v  celkem 629 základních organiza-
cích a ve 42 seskupeních členů.
 Potřebný servis jim poskytují Re-
gionální pracoviště, která sídlí (včet-
ně detašovaného pracoviště v Liber-
ci) v 13 krajích ČR.
 OS KOVO působí v podnicích, 
které mají celkem 304 582 stálých 
zaměstnanců.
 V roce 2015 bylo přijato celkem 
7 146 nových členů.

Průběh finální etapy zavádění centrální evidence stanovila Rada OS KOVO na svém 10. zasedání 
v Hradci Králové 12.–13. 10. 2016. Rada je nejvyšším orgánem svazu mezi jeho sjezdy.

Tisk členských průkazů OS 
KOVO už začíná. Průkaz 
umožňuje využívat služeb 
a výhod poskytovaných 
Odborovým svazem KOVO. Je 
majetkem Odborového svazu 
KOVO. V případě, že člen 
ukončí členství, bude jeho 
průkaz  „deaktivován“ a je 
povinen ho vrátit předsedo-
vi své ZO nebo příslušnému 
RP OS KOVO. V případě, že 
člen přejde do jiné organizač-
ní jednotky OS KOVO, může 
zažádat o výměnu průkazu.



Ochrana dat členů

Osobní data jsou v dnešní době vel-
mi citlivou záležitostí. I v souvislosti 
se zaváděním centrální evidence 
se vyskytly otázky, zda by nemohlo 
dojít k jejich případnému zneužití 
a evidovaní členové se nestali obě-
tí různých kšeftařů, kteří by např. 
jejich elektronické adresy moh-
li zavalit různými nevyžádanými 
reklamními spamy. Místopředseda 
OS KOVO Tomáš Valášek na otázku 
Kováka k  tomuto problému uvedl: 
„Tato obava je naprosto zbytečná.  
OS KOVO vždy myslel na ochra-
nu svých členů, a učinil proto i pro 
zavádění centrální evidence pří-
slušná opatření. A to tak, aby data 
nemohli zneužít jak jejich správci, 
tak případní útočníci zvenčí. Chtěl 
bych tedy dopředu ještě jednou 
všechny ujistit, že údaje členů OS 
KOVO nebudou nijak zneužívány, 
jak bylo zachyceno z některých 
regionů, či dokonce přeprodá-
vány jiným subjektům – k tomu 
v žádném případě nedojde! Vše 
jsme podrobně projednali s Úřadem 
pro ochranu osobních údajů a naše 
data jsou i na základě jeho doporu-
čení chráněna zesíleným šifrovacím 
kódem.“
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průkazu může být do budoucna použit 
pro evidenci člena při vstupu na akce 
pořádané OS KOVO. Pokud bude mít 
člen vyplněnu e-mailovou adresu, bude 
mu umožněn přístup do sekce Portálu 
správy dat OS KOVO s výhodnými nabíd-
kami služeb pro člena. Loginem pro při-
hlášení k tomuto servisu pak bude jeho  
e-mailová adresa.
 Prvním krokem je ovšem nutnost 
„sesbírat data“ ze všech organizačních 
jednotek. Existují tři základní možnosti 
vkládání dat do centrální evidence. Jako 
základ bude sloužit program CLEW8, ze 
kterého lze konverzí do programu Excel 
data členů poslat na RP. Druhou mož-
ností je použít přímo šablonu v Excelu. 
Pro ty, kdo nemají možnosti využít PC 
techniky, je tu nadále možnost vyplnit 
papírový formulář, který je rovněž k dis-
pozici ke stažení na intranetu.  
 Základní organizace, které už nyní 
používají k evidenci svých členů pro-
gram CLEW8, mohou vytvořit tabulku 
volbou „Export členů do Excelu – pro 
centrální evidenci“ v menu servis toho-
to programu. Export členů lze filtro-
vat např. druhem členství. Do názvu 
tabulky a  názvu listu se generuje číslo 
ZO a  datum vytvoření tabulky, např. 
zo_1053_dat_5_10_2016. Tento export 
umožňuje pouze poslední verze progra-
mu ze dne 19. 7. 2016 a pozdější. ZO, 
které tento program již používají, si musí 
provést aktualizaci programu. Aktua-
lizační soubor clew8.zip lze stáhnout 
z intranetu OS KOVO nebo je k dispozici 
na příslušném Regionálním pracoviš-
ti OS KOVO. ZO, které program CLEW8 
nepoužívají a mají o něj zájem, si stáh-
nou z intranetu OS KOVO instalační sou-
bor setup.exe nebo jej rovněž obdrží na 
RP. Vygenerovanou tabulku Excel zašle 
ZO na Regionální pracoviště, na kterém 
určení administrátoři provedou vložení 
členů do centrální evidence.
 Základní organizace, které použí-
vají k  evidenci členů vlastní software, 
si vygenerují vlastní tabulku v Excelu 

o  stejné struktuře, jakou generuje pro-
gram CLEW8.  Mohou rovněž použít vzor 
tabulky Excel, která je rovněž dostupná 
na intranetu OS KOVO. V ní je přesně 
uvedeno, jak mají postupovat i jaké 
maximální šířky mohou vkládané údaje 
obsahovat.  

 První řádek tabulky 
obsahuje názvy sloupců, 
od druhého řádku jsou 
ukládáni členové. Pokud 
šířka sloupce nebude 
dostačovat, bude se ten-
to člen řešit individuálně 
s hlavním administráto-
rem aplikace. Povinné 
údaje jsou číslo organi-
zace, příjmení, jméno, 
evidenční číslo a bydliště. 
E-mail je vhodný k indi-
viduálnímu přístupu čle-
na do webové aplikace 
s nabídkami výhod, které 
OS KOVO nabízí svým čle-

nům centrálně. Jde zde hlavně o nabídky 
cestovních kanceláří, výhodné mobil-
ní volání, lázeňské pobyty pro členy, 
časopis Kovák, Konto živelných pohrom 
apod. K dispozici je prázdná tabulka 
centr_evid_xxxx_sablona.xls a vzor vypl-
nění tabulky vzor_vyplneni_zo_1053.xls. 
Vyplněnou tabulku opět zašle ZO na pří-
slušné Regionální pracoviště, kde jeho 
administrátor provede import členů do 
centrální evidence.
 Vzhledem k tomu, že existují ZO, které 
nemají k dispozici PC a nejsou připojeny 
k internetu, byl pro ně vytvořen i sběr-
ný papírový formulář. Ten po vyplnění 
ZO doručí na příslušné RP OS KOVO, 
kde jeho administrátor provede vložení 
členů do centrální evidence. Samot-
ná webová aplikace bude mít několik 
úrovní přístupu (hlavní administrátor 
OS KOVO/administrátor na RP, který 
bude pověřen správou a tiskem čl. prů-
kazů, bude vidět pouze členy ve svém 
regionu/funkcionář ZO OS KOVO, který 
uvidí pouze členy evidované ve své ZO, 
a nakonec samotný člen – jednotlivec). 
 Adresa intranetu OS KOVO je: http://
www.oskovo.cz/intranet. Aktualizace či 
instalace programu CLEW8 se spouští 
z Menu Servis – Program pro evidenci 
členské základny – CLEW8.
 Pokud ZO nahraje data o členech na 
RP, bude po vytisknutí průkazů moci 
spravovat „své“ členy přímo ve webové 
aplikaci „Portál správy dat OS KOVO“.  
Přístup do této aplikace je možný přímo 
na www.oskovo.cz po kliknutí na odkaz 
„Vstup pro členy“.
 Veškeré technické otázky spojené 
s  instalací programu CLEW8 či „šablo-
nou“ Excel je připraven zodpovědět spe-
cialista OS KOVO kolega Jaroslav Boháč 
(e-mail: bohac.jaroslav@cmkos.cz, tel: 
736 521 738). 
 Všechny podstatné dokumenty, o kte-
rých se hovoří v tomto článku, jsou 
v  plném znění k dispozici na intrane-
tu OS KOVO (Informace pro členy, Vše 
o centrální evidenci).  (red) Foto: fav

Členové OS KOVO, kteří při evidenci uvedou svoje e-mailové adresy, získají individuální přístup do portálu s nabídkami

Místopředseda OS KOVO 
Tomáš Valášek je pověřen, 
aby organizační záležitosti 
spojené se zavedením 
centrální evidence členů 
dotáhl do konce. Odpovídá 
tak i za zabezpečení dat.
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Firma plánuje v listopadu na jeden den odstávku elektřiny a chtěla by na tento den „přesunout“ 
státní svátek. Záměr je ten, abychom v den odstávky zůstali doma a v den svátku pracovali. Může 
toto nařídit? A. j., Kolín

Souběh podpory a starobního důchodu
Sociální okénko | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Nařízení práce o státním svátku
Pracovní právo | Ing. Olga Kreslová, specialista-ekonom, RP OS KOVO pro Prahu a Středočeský kraj

Zaměstnavatel může 
nařídit zaměstnanci 
práci ve svátek jen 
v  následujících pří-

padech (§ 91 zákoníku práce):
  naléhavé opravné práce
  nakládací a vykládací práce
  inventurní a závěrkové práce
  práce konané v nepřetržitém provozu
  při živelních událostech a v jiných 

obdobných mimořádných případech
  práce se zřetelem na uspokojování 

životních, zdravotních, vzdělávacích, 
kulturních, tělovýchovných a sportov-
ních potřeb obyvatelstva

  práce v dopravě
  krmení a ošetřování zvířat

  práce potřebné při střežení objektů 
zaměstnavatele

 V ostatních případech se musí zaměst-
navatel s každým zaměstnancem do-
hodnout, že půjde pracovat ve svá-
tek a  zaměstnavatel mu za tuto práci 
poskytne v den odstávky náhradní volno 
ve výši 100 % průměrného výdělku.

 Pokud nedojde k dohodě, má 
zaměstnavatel dvě možnosti:
a) převede zaměstnance na den odstáv-
ky na jinou práci dle § 41 odst. 5, tzn. 
zase pouze s jeho souhlasem a s případ-
ným doplatkem ke mzdě dle § 139, 
b) zaměstnance nepřevede na jinou prá-
ci a ponechá ho v den odstávky doma 

za 80 % průměrného výdělku dle § 207 
odst. a).
 V obou výše uvedených případech 
zaměstnanec, kterému nelze nařídit prá-
ci ve svátek, ve svátek do práce nepůjde.
Pokud je zaměstnanec odměňován 
měsíční mzdou, za svátek se mu mzda 
nekrátí, pokud je odměňován hodino-
vou mzdou a v důsledku svátku by mu 
tato mzda ušla, přísluší mu za svátek 
náhrada ve výši průměrného výdělku.

 Z výše uvedených skutečností 
vyplývá, že zaměstnavatel nemůže 
o vlastní vůli přesunout fiktivně stát-
ní svátek na jiný den a na den svátku 
poslat zaměstnance do práce.

Zaměstnanec, který pracuje v třísměnném provozu, tedy i na noční směny, nám doručil potvrzení od 
poskytovatele pracovnělékařských služeb, že je dále dočasně nezpůsobilým pro noční práci. je možné 
přeřadit zaměstnance na jinou práci, či ukončit s ním bez odstupného pracovní poměr?
 R. H., žandov

Souběh podpory a starobního důchodu
Sociální okénko | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Nezpůsobilost pro noční práci
Pracovní právo | Ing. Bohuslav Chudárek, specialista pro mzdy a KV, RP OS KOVO Ústí nad Labem, 
                                                                                                                                                        DP Liberec

Právní rámec:
Problematika nezpůso- 
bilosti noční práce je 

řešena v zákoně č. 262/2006 Sb., záko-
níku práce v platném znění (dále jen ZP) 
v § 41 a § 103. Problematika výpovědi je 
řešena v § 52 a § 53 ZP:
Hlava III: Změny pracovního poměru
§ 41 Převedení na jinou práci
(1) Zaměstnavatel je povinen převést 
zaměstnance na jinou práci,
f) je-li zaměstnanec pracující v noci na 
základě lékařského posudku vydaného 
poskytovatelem pracovnělékařských slu-
žeb uznán nezpůsobilým pro noční práci.

Hlava II: Povinnosti zaměstnavatele, 
práva a povinnosti zaměstnance
§ 103
(1) Zaměstnavatel je povinen
a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykoná-
val zakázané práce a práce, jejichž nároč-

nost by neodpovídala jeho schopnostem 
a zdravotní způsobilosti.
Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
§ 53
(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď 
v ochranné době, to je
e) v době, kdy je zaměstnanec, který pra-
cuje v noci, uznán na základě lékařského 
posudku vydaného poskytovatelem pra-
covnělékařských služeb dočasně nezpůso-
bilým pro noční práci.
Výpověď daná zaměstnavatelem
§ 52
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci 
výpověď jen z těchto důvodů:
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady 
stanovené právními předpisy pro výkon 
sjednané práce.
 A jaká je tedy odpověď? ZP ukládá 
v ustanovení § 103 odst. 1 písmeno a) 
zaměstnavateli povinnost nepřipustit, 
aby zaměstnanec vykonával zakázané 

práce a práce, jejichž náročnost by neod-
povídala jeho schopnostem a zdravotní 
způsobilosti. Dále dle § 41 odst. 1 písme-
no f) ZP je povinen převést zaměstnance 
na jinou práci, je-li zaměstnanec pracují-
cí v noci na základě lékařského posudku 
vydaného poskytovatelem pracovnělé-
kařských služeb uznán nezpůsobilým 
pro noční práci.
 Tato povinnost je zaměstnavateli 
uložena i v případě, že má na řešení této 
situace jiný názor, nebo by mu to s ohle-
dem na provoz činilo problémy (tj. nemá 
takovou pozici vytvořenou).
 Práce, na kterou by zaměstnavatel 
zaměstnance měl převést, musí být 
konána v denní dobu a musí být pro 
zaměstnance vhodná ze zdravotního 
hlediska a pokud možno má taková prá-
ce využívat kvalifikaci zaměstnance. 
 Není-li možné dosáhnout účelu pře-
vedení převedením zaměstnance v rám-
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Číslo ZO Název a adresa ZO
1209-1200 METAZ a.s., Fr. janečka 147 – TÝNEC NAD SÁZAVOU

1219-1200 jASANKA, Pražská 85 – CERHOVICE

1317-1200 ZBROjOVKA BŘEZNICE  a. s., Počápská 557 – BŘEZNICE

2571-1200 Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41  
– VlAŠIM

2714-1200 Termosondy Kladno spol. s r.o., Dělnická 81 – KlADNO

3188-1200 Výroba plechových dílů Kolín, Havířská 202 – KOlÍN

počet ZO za KS OS KOVO Středočeského kraje 6

2970-1424 G4S Cash Services (CZ) a.s., lidická 19 – PlZEŇ

počet ZO za KS OS KOVO Plzeňského a Karlovar. kraje 1

3043-1521 ODBOROVÁ ORGANIZACE ACZ, Průmyslová 1166  
– lOVOSICE

3143-1522 TOYODA Klášterec nad Ohří,  Průmyslová 2  
– KlÁŠTEREC NAD OHŘÍ

počet ZO za KS OS KOVO Ústeckého kraje 2

1617-1621 TSR Czech Republic s.r.o., Vážní 957 – HRADEC KRÁlOVÉ 3

1687-1624 Diafrikt, Na Brnou 169 – POTŠTEjN

1727-1625 TONAVA a.s.Úpice, Havlíčkova 437 – ÚPICE

počet ZO za KS OS KOVO Královéhradeckého kraje 3

2994-1721 laird Technologies s.r.o., Průmyslová 497 – lIBEREC 23

počet ZO za KS OS KOVO Libereckého kraje 1

Seznam ZO, které nesplnily ustanovení § 26 odst. 2.1 Stanov – odvod 25% podílu členských příspěvků. 
Sledované období 01–05 2016. Poslední datum připsání platby na účet OS KOVO – 2. 9. 2016.

Číslo ZO Název a adresa ZO
1710-1821 PP&T, linhartice 127 – MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

2799-1823 AVX lanškroun, Dvořákova 328 – lANŠKROUN

počet ZO za KS OS KOVO Pardubického kraje 2

1950-4222 AGRO-WIKOV Prostějov, Vrahovická 41 – PROSTĚjOV

2021-4225 Základní organizace ZKl Hanušovice a.s., Zábřežská 247 
– HANUŠOVICE

počet ZO za KS OS KOVO Olomouckého kraje 2

2073-4335 lINASET a.s., Čs. armády 362  
– BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU

3109-4336 Bosch Termotechnika s.r.o., Osoblažská 5  
– MĚSTO AlBRECHTICE

počet ZO za KS OS KOVO Moravskoslezského kraje 2

1868-4400 TRIODYN MEZ BRUMOV, Kloboucká 866  
– BRUMOV-BYlNICE

1921-4400 EVEKTOR-AEROTECHNIK a. s., letecká 1384 – KUNOVICE

2631-4400 THEVIA P.O.BOX 3, 1. máje 2633  
– ROžNOV POD RADHOŠTĚM

2936-4400 ROSTRA ,  Říčanská 989 – VIZOVICE

počet ZO za KS OS KOVO Zlínského kraje 4

2668-4524  SOU strojírenské,  Strojírenská 6 – žĎÁR NAD SÁZAVOU

3150-4524 ZO OS při Cooper-Standard Automotive s.r.o., jamská 33  
– žĎÁR NAD SÁZAVOU

počet ZO za KS OS KOVO Kraje Vysočina 2

počet ZO za OS KOVO 25

Nesplnili svou povinnost vůči svazu danou stanovami

Sociální okénko | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Sociální okénko | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

ci pracovní smlouvy, může 
ho zaměstnavatel převést 
v těchto případech i na práci 
jiného druhu, než byl sjed-
nán v  pracovní smlouvě, 
a to i kdyby s tím zaměstna-
nec nesouhlasil, ale zároveň 
je zaměstnavatel povinen 
přihlížet k  tomu, aby tato 
práce byla pro něho vhod-
ná vzhledem k jeho zdra-
votnímu stavu a  schopnos-
tem a pokud možno i k jeho 
kvalifikaci. Zaměstnavatel 
je také povinen předem 
projednat se zaměstnancem důvod pře-
vedení na jinou práci a dobu, po kterou 
má převedení trvat, a  dochází-li převe-
dením zaměstnance ke změně pracov-
ní smlouvy, je zaměstnavatel povinen 
vydat mu písemné potvrzení o důvodu 
převedení na jinou práci a  době jeho 
trvání.
 Pokud by zaměstnavatel pro zaměst-
nance žádnou jinou práci v době jeho 
dočasné nezpůsobilosti neměl, nastaly 
by překážky v práci na jeho straně. Po 
dobu těchto překážek by zaměstna-
nec nekonal práci a pobíral by náhradu 
mzdy ve výši jeho průměrného výdělku.

 Co se týče výpovědi dle § 53 odst. 1 
písmeno e) ZP je zaměstnavateli zaká-
záno dát zaměstnanci výpověď v době 
(ochranné době), kdy je zaměstnanec, 
který pracuje v noci, uznán na základě 
lékařského posudku vydaného posky-
tovatelem pracovnělékařských služeb 
dočasně nezpůsobilým pro noční práci.
 Lékař zajišťující pracovnělékařské 
služby (zákon č. 373/2011Sb., o specific-
kých zdravotních službách, a prováděcí 
vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělé-
kařských službách) vydá zaměstnanci 
lékařský posudek a na základě výsledku 
tohoto posudku se stanoví další postup.

 Bude-li tato neschopnost 
shledána jako dočasná, je 
zaměstnavatel povinen pře-
vést zaměstnance na jinou 
práci, aniž by mohl ukončit 
pracovní poměr výpovědí 
z jeho strany. Bude-li tato 
neschopnost shledána jed-
noznačně jako trvalá, přichází 
v úvahu ukončení pracovního 
poměru dle §  52 písmeno e) 
ZP. Při platně dané výpovědi 
dle tohoto ustanovení nená-
leží zaměstnanci odstupné.
 Ukončení pracovního po-

měru dohodou tím samozřejmě není 
vyloučeno.
 Zaměstnanci přísluší podle § 139 ZP 
za dobu převedení doplatek ke mzdě do 
výše průměrného výdělku, kterého dosa-
hoval před převedením, jen byl-li převe-
den na jinou práci, za niž přísluší  nižší 
mzda z důvodů podle § 41 odst. 1 písme-
no b), d) nebo podle § 41 odst. 4 a 5 ZP. 
 Doplatek ke mzdě do výše průměr-
ného výdělku za převedení podle § 41 
odst.  1 písmeno f) ZP (nezpůsobilost 
pro noční práci), pokud by na této práci 
dosahoval nižší mzdy, ve smyslu ustano-
vení § 139 ZP, zaměstnanci nepřísluší.



 V jihomoravském 
Blansku se v pátek 
21. října uskutečnil 
již 7. ročník bow-
lingového turnaje 
o  putovní pohár VO 
Blansko, Boskovice. 
Tento turnaj vždy 
zaštiťoval svým jmé-
nem bývalý místo-
předseda OS KOVO 

Jaromír Endlicher, který nás loni bohužel 
předčasně opustil. Letos se proto tento 
turnaj poprvé uskutečnil jako memoriál 
Jaromíra Endlichera. Letošního turnaje 
se zúčastnilo osm družstev, včetně týmu 
VIP, složeného jako vždy z přítomných 
funkcionářů OS KOVO. Soutěž byla veli-
ce napínavá, o vítězi jednotlivých utká-
ní rozhodoval často i jediný hod či bod 
a  vzájemná klání naskytla řadu napja-
tých situací. Na třetím místě se umístilo 

družstvo ze ZO Minerva Boskovice, mar-
ně sahající po třetí trofeji, druhé místo 
obsadilo družstvo ze ZO TOS Kuřim. 
Vítězství o „prsa“ obhájilo družstvo ze 
ZO ČKD Blansko, a má tak stejně jako 
Minerva již 2 vítězství. Mužstvo, které 
vyhraje v tomto turnaji třikrát, dostane 
putovní pohár do svého držení natrva-
lo, a tak se máme na co těšit příští rok. 
Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhláše-
na Alena Žáková z Adastu Adamov a Jiří 
Hradil z ČKD pak nejlepším hráčem tur-
naje. Ceny všem zúčastněným předávali 
zmocněnec jihomoravského Krajského 
sdružení OS KOVO Jaromír Machala, 
vedoucí RP OS KOVO v Brně Mgr. Jiří 
Grim a místopředseda OS KOVO Tomáš 
Valášek, který předal účastníkům do 
turnaje propagační předměty od sva-
zu. Oceněna byla i  díky tomu všechna 
zúčastněná družstva, nejenom vítězové. 
Do konce roku by se měly ještě usku-

tečnit bowlingové turnaje ve zbývajících 
VO 4122 Brno, město a okolí a VO 4123 
Břeclav, Hodonín. Z každého turnaje pak 
postoupí nejlepší 2 družstva do 6členné-
ho superfinále za celý Jihomoravský kraj. 
Na závěr lze říci, že nejen prací je kaž-
dý kovák živ, čili sportu zdar a bowlingu 
zvlášť…
 Fotogalerii z turnaje najdete na http://
www.oskovo.cz/aktuality-z-regionu/akce-
bowling-vo-4121-21102016.
 Text: Tomáš Valášek, foto: Karel Kaláb
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Putovní pohár na turnaji v Blansku obhájilo ČKD

Zmocněnec KS OS KOVO J. Machala v akci

Kolik jich padne...

Poturnajové posezení

Přichází k nám opět předvánoční adventní čas
Slovo advent znamená příchod (latin-
sky adventus). Jde o začátek liturgického 
roku, období čtyř neděl před vánoční-
mi svátky. V křesťanském světě je to 
doba radostného očekávání příchodu 
Spasitele Ježíše Krista, duchovní přípra-
vy na Vánoce, doba rozjí-
mání a  dobročinnosti. 
V západní tradici je 
advent také dobou 
zklidnění. Dříve to 
byla doba postní, 
kdy byly zakázá-
ny veškeré zába-
vy, tanec a  zpěv. 
Období adventu 
končí o půlnoci na 
Štědrý den.

Barvy adventu
Tradiční barvou adven-
tu je fialová. V  Evropě se 
postupně začaly užívat i  věnce 
s  bílými svíčkami, protože bílá barva je 

tradičně chápána jako slavnostní. U pro-
testantských církví se používají také čtyři 
červené svíce. Tato barevná kombinace 
se rozšířila i k nám a věnec s červený-
mi svíčkami je velmi obvyklý, poslední 
dobou možná nejčastější.

Adventní věnec
Tradičním sym-

bolem adventu 
je od 19.  sto-
letí advent-
ní věnec. Je 
s y m b o l e m 
odpočítávání 
času do Štěd-
rého dne, při-

čemž se právě 
každou neděli 

zapálí jedna svíč-
ka. Věnec je větši-

nou utvořen z jehlična-
tých větví a zpravidla jsou 

na něm čtyři svíce. 

Adventní neděle v roce 2016 
a symbolika svíček na věnci
železná neděle 27. 11. 
1. svíčka se zapaluje první adventní, tzv. 
železnou neděli. Svíčka je pojmenovaná 
jako naděje. Označení železná neděle je 
umělé, v lidové tradici se tradovala pou-
ze bronzová, stříbrná a zlatá.
Bronzová neděle 4. 12.
2. svíčka připadá na druhou adventní, 
tzv. bronzovou neděli a svíčka má sym-
bolizovat mír.
Stříbrná neděle 11. 12.
3. svíčka, se zapaluje třetí adventní, tzv. 
stříbrnou neděli a symbolizuje přátel-
ství.
Zlatá neděle 18. 12. 
4. svíčka se zapaluje jako poslední 
v čtvrtou adventní neděli, tato svíčka je 
pojmenovaná láska.
A věděli jste, že časté jsou i věnce s pátou, 
bílou svíčkou, která je uprostřed? Ta se 
má zapalovat na Štědrý den a má sym-
bolizovat samotného Krista. (mn)

Dívky z Adastu sklízely sympatie i ceny

Vítězové s pohárem
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Správné znění tajenky z čísla 17: Konto živelních pohrom je výrazem solidarity. Správně luštil, a štěstí při losování měl 
Daniel Ryba z Třince. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavate-
lem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 8. a 22. listopadu). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 23. listopadu 
na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


