
Jak hodnotíte posledních 25 let v OS KOVO?
Po rozdělení Československa od 1. 1. 1993 došlo k dohodě mezi českou 

a slovenskou částí tehdejšího společného Odborového svazu KOVO na 
samostatné národní odborové svazy KOVO včetně majetkového 
vyrovnání. Tato dohoda byla stvrzena na rozdělovacím sjezdu v roce 1993 
v Brně. Jsem rád, že od té doby existuje spolupráce mezi oběma subjekty 

jak na dvoustranné úrovni, tak na evropské i světové úrovni bez větších problémů. V tom jsme 
příkladem ostatním evropským zemím. Za dobu samostatného působení OS KOVO v ČR se náš 
svaz stal respektovaným zástupcem zaměstnanců v kovoprůmyslu České republiky, i když to 
nebylo vždy lehké. Dopady divoké privatizace podniků se prolínaly a prolínají do současné 
podoby kovoprůmyslu v ČR. Jsem hrdý na to, že se OS KOVO byl schopen adaptovat na nové 
podmínky tvrdého tržního prostředí, měnící se právní předpisy, měnící se vlastníky firem včetně 
zahraničních i na postupnou ztrátu reprezentativnosti zaměstnavatelských svazů působících 
v kovoprůmyslu. Je to velká práce, kterou dokázali odvést funkcionáři svazu na všech úrovních 
s podporou členské základny a také odborní zaměstnanci centrály a regionálních pracovišť.    
V čem vidíte význam odborů, srovnání před 25 lety a nyní?

Před 25 lety se teprve usazovalo nové politické zřízení a probíhala ekonomická 
transformace. Odbory musely čelit mnoha mýtům o svém působení jako pokračovatelů 
Revolučního odborového hnutí (ROH), pokusům odsunout je na okraj společenského dění tím, 
že jim budou odebrány důležité kompetence v právních předpisech. Byla šířena ideologie, že 
odbory jsou vlastně nepotřebné. Pro tehdejší funkcionáře na všech úrovních bylo důležité, aby 
dokázali účinně bojovat za místo na slunci pro odbory. Byl to pro ně nejtěžší úkol, který zvládli. 

Dnes mají odbory jiný význam. Jsou respektovanou součástí naší společnosti na rozdíl od 
tradičních politických stran. Odbory neztratily u veřejnosti kredit, využívají to při obhajobě 
oprávněných zájmů zaměstnanců a čelí snahám ponechat zaměstnance v ČR trvale na úrovni 
rozvojových zemí, pokud se týče jejich životní úrovně a pracovních podmínek. Metody 
některých politiků i podnikatelů jsou dnes mnohem sofistikovanější a pro zaměstnance stejně 
nebezpečné jako před 25 lety. Odbory jsou naštěstí profesionálně připraveny tomu čelit. 

(pokračování rozhovoru na straně 2)

ČÍSLO 6

ROČNÍK LXIII 

CENA 10 KČ

26. 3. 2018 6
ČTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO

Dnes v čísle:

Rozhovor s předsedou J. Součkem
k výročí 25 let samostatného OS KOVO

Odbory bez hranic - Rozhovor
s předsedou OZ KOVO E. Machynou

Jak šel čas s OS KOVO za 25 let
od rozdělení federace 

Proč je
KOVÁK
černobílý?
OS KOVO se tímto 
vydáním, které má 
připomenout 
osamostatnění svazu 
na mimořádném 
sjezdu 2.–3. dubna 
1993, vrací nejen 
k tehdejším 
událostem, ale také 
k vizuální podobě, 
v jaké před 25 lety 
časopis Kovák 
vycházel. 

Respektovaný kredit odborů
ROZHOVOR S PŘEDSEDOU OS KOVO JAROSLAVEM 
SOUČKEM K PROBÍHAJÍCÍMU VÝROČÍ SAMOSTATNÉHO 
ČESKÉHO OS KOVO

V Praze zasedala Rada OS KOVO

Jednání Předsednictva a Rady OS KOVO ve dnech 20. až 
22. března v Hotelu Olšanka v Praze se zabývalo řadou 
závažných témat. Nejvyšší představitelé odborového svazu se 
podrobně seznámili se situací v jednotlivých krajích, s problé-
my i vývojem v jednotlivých základních organizacích.

Jednotliví účastníci referovali o katastrofálních podmín-

kách v některých firmách a tristní situaci, do jaké se odboráři, 
ale i běžní zaměstnanci přístupem vedení některých podniků 
dostávají. V té souvislosti zmínil předseda OS KOVO Jaroslav 
Souček například litovelskou společnost Brazzale – vedení 
svazu po mnoha neúspěšných pokusech lokáních odborářů 
vstoupilo do jednání s italským vlastníkem. „Podmínky ve 
firmě, ve vztahu na sociální dialog, nejsou dobré, v tuto chvíli 
probíhá e-mailová válka, jak to dopadne, nebudu předjímat.“ 
Nejhorším a nejaktuálnějším případem je situace ve 
Vítkovických strojírnách. 

„Tam se hroutí vše, odcházejí odborné profese, odcházejí 
zákazníci, zaměstnanci prchají. Ještě tam ale naděje je, firma 
by zakázky měla, ale nemají hotovost na profinancování 
výroby,“ popsali poměry ve firmě zástupci Moravsko-
slezského kraje. „Jde o typickou válku miliardářů a jako vždy 
na to doplácejí obyčejní lidé,“ poznamenal Jaroslav Souček.

(pokračování na straně 2) 

Zleva:  předseda slovenského OZ KOVO Emil Machyna, předseda ČMKOS Josef Středula, 
místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek a předseda OS KOVO Jaroslav Souček
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(pokračování ze strany 1 - Rozhovor s J. Součkem)
Jaké klíčové události v historii 25 let byste vyzdvihl a čím 
byly pro OS KOVO a jeho členy přínosné?

Už v roce 1990 a ani v roce 1993 naštěstí nedošlo k rozděle-
ní Odborového svazu KOVO na odvětvové a profesní svazy, 
a proto zůstal Odborový svaz KOVO největším odborovým 
svazem.

Dalším milníkem byly úpravy zákoníku práce – v roce 
1994 to byla velká novela, která rozvolnila kolektivní vyjedná-
vání, ale díky přístupu zaměstnavatelů a vlády vyústila v roce 
1995 do první masové stotisícové odborové demonstrace po 
roce 1989 na Staroměstském náměstí. V roce 2000 to byla 
harmonizační novela s právem EU, kterou se k nám dostala 
i úprava Evropských rad zaměstnanců a v roce 2006 byl 
schválen nový zákoník práce, který nahradil původní z 50. let 
minulého století.

Velký vliv měly nepochybně i povodně, především v roce 
1997, kdy bylo na pomoc postižených poprvé zřízeno tzv. 
„Povodňové konto“, které se později změnilo na „Konto 
živelních pohrom“. Byly to události, které nejvíce odstartova-
ly v novodobé historii vlnu solidarity mezi odboráři.

Ocelářství v ČR se do značné míry podařilo zachránit díky 
projektu tzv. Restrukturalizace ocelářství v ČR, na kterém se 
podílela vláda, zaměstnavatelé i odbory.

Dalším milníkem byla situace, kdy se firma Siemens 
rozhodla ukončit výrobu ve své pobočce v Dopravních 
systémech Zličín. Po několikaměsíčním jednání se podařilo 
vyjednat pro propouštěné zaměstnance odstupné v dosud 
nevídané výši až 26násobku průměrného výdělku.

Dále je třeba zmínit vyhrané soudní spory jak při odškod-
ňování pracovních úrazů, tak velké vítězství při navrácení 
peněz za podnikovou spořitelnu ve firmě ČKD Blansko. 
V poslední době je to vyhraný spor o možnost působení u firem 
jako seskupení členů OS KOVO. Jsou to důležité judikáty pro 
řešení budoucích obdobných problémů. 

No a posledním milníkem je zastavení poklesu členské 
základny OS KOVO v roce 2016.

OS KOVO se pravidelně účastní mezinárodních akcí, 
můžete některé z nich zmínit a okomentovat?

Těch akcí je celá řada. Celých 25 let se OS KOVO snaží 
prostřednictvím mezinárodních akcí dostat do povědomí 
našich mezinárodních partnerů i našich členů, že mezinárodní 
odborová spolupráce je bytostně důležitá pro prosazování 
zájmů našich členů, zaměstnanců a odborů vůbec. Ať jsou to 
kontakty u nadnárodních firem, nebo v rámci nadnárodních 
odborových organizací, vždy jde o snahu pomoci rozvoji 
sociálního dialogu a prosadit zájmy našich členů. Pokud mám 
některé zmínit, tak je to pravidelné setkávání zástupců odborů 
v kovoprůmyslu  od roku 1999 v rámci tzv. „Vídeňského 
memoranda“, kterého se účastní zástupci z ČR, Slovenska, 
Maďarska, Slovinska, Německa a Rakouska, tedy ze zemí 
z obou stran bývalé „železné opony“. Tato setkávání pomohla 
odstraňovat mnohá „nedorozumění“ ze strany managementů 
nadnárodních firem týkajících se přesunů výrob a odměňování 
zaměstnanců na „východě“. 

Na sjezdu evropské průmyslové odborové organizace 
industriAll v roce 2016 se podařilo OS KOVO prosadit do 
sjezdových dokumentů rezoluci, jejímž cílem je vyrovnání 
mezd zaměstnanců mezi Západem a Východem Evropy.
Jak vidíte budoucnost odborů v ČR obecně?

Vidím ji pozitivně. Znechucení občanů – zaměstnanců ČR 
z počínání politických, ekonomických i justičních elit a také 
z „objektivity“ médií je velké a nebezpečné. Odbory dávají 
velké části společnosti naději na slušný život. To vůbec není 
málo. Pokud odbory toto vnímání udrží, neohrozí nás ani 
zavádění další průmyslové revoluce v naší zemi. 
Co byste popřál OS KOVO do dalších let?

Růst členské základny a hlavně příliv mladých lidí, kteří 
vstupují na trh práce. Zachování entuziasmu, se kterým 
funkcionáři v celém spektru OS KOVO a odborní zaměstnanci 
provádí každodenní mravenčí práci ve prospěch členské 
základny. Ocenění této mravenčí práce ze strany členské 
základny. V neposlední řadě pak zvýšení povědomí mezi 
zaměstnanci, že odborová solidarita není prázdné slovo, ale 
reálná nutnost i do budoucna.                                           (jsou)

ROZHOVOR S PŘEDSEDOU OS KOVO / Z RADY A PŘEDSEDNICTVA

(pokračování ze strany 1)
Jedním z témat byla centrální evidence členů, která má 

zdokonalit tok informací mezi odborovou centrálou 
OS KOVO a členy ZO. Představitelé regionů připustili, že se 
od části základních organizací doposud nepodařilo získat data 
pro elektronickou evidenci. Zazněla informace, že stejně jako 
loni by se i tentokrát měly kovácké oslavy 1. máje konat v Brně 
na Špilberku, a nově také ve Žďáru nad Sázavou. Na jednání 
bylo rovněž přijato usnesení, že svaz bude prosazovat snížení 
zákonné pracovní doby o půl hodiny denně. Hodnotilo se 
Konto živelních pohrom, na němž je v současnosti více než 
12 milionů korun, i stav projednávání kolektivních smluv 
vyššího stupně. Dalším bodem byla mimo jiné Novela řádu 
poskytování finanční výpomoci. 

Největší diskuzi vyvolal chystaný prodej budovy na 
náměstí Winstona Churchilla v Praze, kde sídlí OS KOVO, 
a zajištění nové nemovitosti pro svazovou centrálu. Během 
jednání zazněly návrhy zřídit nové sídlo i mimo Prahu, 
případně postavit nové sídlo OS na zelené louce. Řešilo se 
také, zda bude v nových prostorách sídlit i ČMKOS, případně 
další odborové svazy. „S jinými odborovými svazy taková 
jednání perspektivní nejsou, pokud by ČMKOS byl s námi pod 
jednou střechou, bylo by to ideální, protože pokud se odbory 

rozprchnou do různých míst, mohl by to být začátek konce,“ 
upozornil místopředseda Tomáš Valášek. Vedení OS KOVO se 
jednoznačně přiklonilo k tomu, aby OS KOVO usiloval 
o získání nového objektu, případně jeho části, do vlastnictví, 
s garancí dostatečného počtu parkovacích míst, s konferenční 
místností a vhodnou dopravní dostupností. Podle předsedy 
Jaroslava Součka se předpokládá, že část nemovitosti by 
OS KOVO mohl pronajímat, což by pro svaz znamenalo další 
příjmy. „Při prodeji současné budovy se ve výběrovém řízení 
budeme snažit cenu dostat na co nejvyšší úroveň,“ řekl. 
„Nemovitosti jsou trvalá hodnota. Koupě nemovitosti v Praze 
je současně i investice. Rádi bychom se dostali do budoucna do 
situace, abychom měli své vlastní prostory ve všech regio-
nech,“ dodal místopředseda Libor Dvořák. 

Navazující jednání Rady OS KOVO proběhlo ve středu 
21. odpoledne a ve čtvrtek 22. března. Vedení svazu oficiálně 
poděkovalo dlouholetým spolupracovníkům, kteří odešli do 
penze. Při zahájení jednání připomněl předseda OS KOVO 
Jaroslav Souček nadcházející 25. výročí rozdělení jednotného 
federálního Odborového svazu KOVO na dva samostatné 
subjekty – český OS KOVO a slovenský OZ KOVO. Ocenil, 
že navzdory osamostatnění obou svazů je vzájemná spoluprá

(pokračování na straně 3) 
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OS KOVO a odbory v ČR nelze oddělit
Bývalého předsedy 
Ing. Jana Uhlíře 
jsme se zeptali: Co 
se vám podařilo 
u s k u t e č n i t  p r o 
OS KOVO za vaše 
funkční období na 
pozici předsedy?

Není mým úko-
lem hodnotit vlastní práci, od toho jsou 
jiní. Mojí prioritou byl nikoliv jen 
úspěch OS KOVO jako instituce, ale 
zejména prospěch zaměstnanců ve 
firmách, základních organizacích 
a funkcionářů od předsedů až po 
důvěrníky. O tom jsem se snažil infor-
movat jak orgány OS KOVO, tak 
i členskou základnu prostřednictvím 
KOVÁKU (bohužel jen do té doby, kdy 
mi to v úrovni pravidelné rubriky bylo 
z iniciativy jednoho tehdejšího člena 
předsednictva a později moravského 
politika zakázáno).

Za velmi významné považuji 
zákonné prosazení odborových organi-
zací ve firmách jako „zástupců zaměst-
nanců“, což umožnila jak ochrana, tak 
ekonomické podmínky pro činnost.

Samozřejmě, ne vše se podařilo. 
Nepodařilo se nám udržet odborovou 
majoritu v GENU (vinou zrady někte-
rých OS), my společně s dalšími čtyřmi 
svazy jsme své akcie neprodali. 
Výsledkem je alespoň vlastnictví 
několika nemovitostí.

Za svůj velký neúspěch považuji i to, 
že se mi nepodařilo přesvědčit tehdejší-
ho premiéra Miloše Zemana o tom, že 
okleštěný německý model tzv. podniko-
vých rad v naší odborové struktuře, kde 
ve firmách fungují plně kompetentní 

a nezávislé odborové organizace 
s právní subjektivitou včetně práva 
rozhodnout o stávce (v Německu 
i dalších zemích nemají podnikovou, ale 
regionální odborovou strukturu), přímo 
ohrožuje naše podnikové odbory. 
Hluboce se skláním před našimi ZO 
OS KOVO, kterým se snad stále ještě 
daří eliminovat vznik impotentních rad 
dle Zemanova návrhu.

Závěrem mi dovolte jednu ješitnou 
poznámku. Cením si své schopnosti 
nebát se „čůrat proti větru“, tj. postavit 
se argumentačně proti některým 
populistickým návrhům, které by mí 
voliči, členové Rady, nekriticky přijali, 
ale které by ohrozily ekonomiku svazu. 
To byl např. návrh zasílat zdarma týdně 
domů všem členům OS KOVO časopis 
KOVÁK. Jen náklady na poštovné 
(tehdy nebyl běžný internet ani mobily) 
by ekonomicky do dvou let svaz 
zlikvidovaly. 

Jsem hrdý na to, že se mi podařilo – 
i za cenu kompromisů – udržet jednotu 
svazu. A věřte, když se do hry dostávají 
na straně jedné ješitnost a na straně 
druhé závist, nebylo to lehké.

Jak vidíte budoucnost odborů v ČR 
obecně a co byste popřál OS KOVO 
do dalších let?

OS KOVO a odbory v ČR nelze 
oddělit. Proto odpovídám společně.

Nezávislé odbory vznikly jen 
z potřeb a vůle námezdních pracujících. 
Proto pokud budou existovat zaměst-
nanci, vědomi si solidarity (v jednotě je 
síla), kteří nepodlehnou iluzi „jen 
hodných zaměstnavatelů“ a „hodného 
státu“, budou existovat i odbory. Přitom 

takové populistické šíření vidím nyní 
nejen u některých politických stran, ale 
i u některých vrcholných politiků – 
nejen ze strany SPD, ale i u premiéra 
Babiše a prezidenta Zemana. Například 
zbožňování metod jistě schopných 
podnikatelů bratří Baťů má své ALE. 
Zapomíná se na to, že Baťové svojí 
sociální politikou čelili vzniku odborů 
ve  svých firmách.  Kdyby j inde 
v Československu odbory nebyly, asi by 
se chovali jinak. A zeptejte se ne jejich 
bývalých manažerů, ale řadových 
zaměstnanců, jaké pracovní podmínky 
tam panovaly. Vysoká fluktuace u Bati 
něčemu napovídá.

Takže odbory včetně OS KOVO 
přežijí, pokud budou mít obětavé, 
vzdělané a inteligentní, statečné a čestné 
funkcionáře na všech úrovních a dobře 
informované členy, kteří si budou 
vědomi jejich užitečnosti pro zaměst-
nance.

K tomu je potřeba schopnost pružné 
reakce struktury odborů dle měnících se 
podmínek (globalizace, automatizace, 
digitalizace, práce z domova, atd.) 
a schopnost funkcionářů nejen studovat, 
ale i do srozumitelné řeči překládat sice 
kvalitní, ale bohužel příliš vědecky 
nepřehledné analýzy odborných 
expertů.

Jen obecně srozumitelné informace 
mohou motivovat řadové členy, kteří 
mají jiné starosti než studovat analýzy.

To přeji odborům včetně OS KOVO.

(ju)

Celý rozhovor si můžete přečíst na webových 
stránkách www.oskovo.cz.

ROZHOVOR S ING. JANEM UHLÍŘEM / Z RADY A PŘEDSEDNICTVA

(pokračování ze strany 2)
ce na velmi dobré úrovni. „Orgány svazu se shodly na osmi 
prioritách pro příští období, které zahrnují úpravy právních 
předpisů ve prospěch zaměstnanců a jejich zástupců – odboro-
vých funkcionářů,“ řekl mimo jiné Jaroslav Souček. 

Pozvání na jednání Rady přijali také předseda slovenského 
OZ KOVO Emil Machyna, předseda ČMKOS Josef Středula 
a Ing. Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR (SON). 
Ten upozornil na tristní situaci s bydlením v České republice 
a současně ocenil dobrou spolupráci s OS KOVO. „Dnes si 
vlastní byt může podle průzkumů dovolit jen 12 % těch 
nejbohatších, bydlení u nás patří k nejdražším v Evropě,“ řekl 
předseda SON. 

Čestný host Emil Machyna ve svém důrazném projevu 
zmínil mimo jiné dramatický politický vývoj na Slovensku. 
„Ze situace na Slovensku jsme smutní i my sami. Vyzývají nás 

dokonce, abychom šli do stávky,“ připustil. „Lidé přestávají 
komunikovat, přestali sdílet hodnoty. Lidé si přestávají vážit 
sami sebe, a to je rakovina dnešní společnosti,“ popsal šéf 
slovenských kováků stav společnosti nejen na Slovensku, ale 
v celé Evropě. 

Předseda ČMKOS Josef Středula ve svém projevu pogratu-
loval OS KOVO, že se mu podařilo vyhrát spor o legitimnost 
takzvaných „tajných odborů“, tedy seskupení členů. Zmínil 
celou řadu dat a faktů, které dokládají význam a nezbytnost 
odborů. „Tam, kde odbory jsou, mají lidé ročně o 47 tisíc korun 
víc,“ upozornil. Poděkoval svazu také za práci s mladými 
a vyzval, aby odboráři věnovali energii pořádání masivnějších 
společných protestních akcí a začali vyšší měrou využívat 
k prosazování zájmů zaměstnanců sociální sítě. Avizoval také 
nadcházející dubnový sjezd ČMKOS.                              (jom) 
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Jak hodnotíte OS KOVO za 25 let jeho 
samostatného fungování?

Jsem velmi rád, že mohu hrdě konstato-
vat, že kovácké odbory působí na našem 
území již třetí století, a to přes všechna 
velká úskalí, se kterými se v počátcích 
musely potýkat, kdy zaměstnavatelé jejich 
činnosti rozhodně nepřáli. O to více je třeba 

ocenit, že přežily války, komunismus i rozdělení společného 
státu. OS KOVO prokázal, že není jen nejpočetnějším odboro-
vým uskupením, ale zároveň nejsilnějším průmyslovým 
odborovým svazem, jehož síla je založena na skutečné 
solidaritě.

Co se vám podařilo uskutečnit 
pro OS KOVO za vaše funkční 
období na pozici předsedy?

Sám sebe hodnotit nemíním, 
to ať objektivně posoudí jiní. Ale 
nikdy nezapomenu na velmi 
významné společné demonstrace v roce 2007, 2011, 2012 proti 
drastickým ekonomickým reformám, na kterých účast a hlas 
OS KOVO byly nepřehlédnutelné, anebo boj proti koncernu 
Siemens při rušení společnosti Siemens Kolejová vozidla 
v Praze.

Jak vidíte význam OS KOVO na poli odborů, zaměstnanců 
dnes a před 25 lety?

Je třeba předznamenat, že role odborů byla na počátku 
devadesátých let zcela odlišná než dnes. Odbory se tehdy 
především snažily, aby ekonomická transformace byla pro lidi 
práce sociálně průchodná. Dnes tu stojí odbory vysoce 
profesionální, vlivné, schopné obhajovat důstojné postavení 
zaměstnanců. Význam a vliv OS KOVO považuji bez ohledu 
na jeho velikost za klíčový. Působí ve všech regionech, 

stovkách významných firem. Sociální dialog v rámci 
OS KOVO je ve společnosti velmi viditelný, inspirativní 
a významně ovlivňuje celkové výsledky kolektivního vyjed-
návání v ČR. Nelze nepřipomenout stále aktuální kampaň 
ČMKOS zahájenou v roce 2015 pod názvem Konec levné 
práce, která našla širokou odezvu v kováckých odborových 
organizacích. 

OS KOVO se po dobu vašeho funkčního období předsedy 
pravidelně účastnil mezinárodních akcí, můžete některé z 
nich zmínit a okomentovat?

Nejde o to vyzvedávat jednotlivé akce, ale významné 
postavení, kterého OS KOVO dosáhl na mezinárodním poli. 

Za vše hovoří to, že se 
o OS KOVO mluvilo jako 

o „IG Metallu východu“. Moc 
bych si přál, aby se tato úroveň   

             udržela. 

Jak vidíte budoucnost odborů v ČR obecně?

Chtěl bych ji vidět tak, aby odbory, zejména odborové 
svazy v rámci ČMKOS, byly i v budoucnu stejně „sexy“, jako 
je tomu nyní. 

Co byste popřál OS KOVO do dalších let?

Přeji vám upřímně hodně nových členů, ať může být každý 
kovák hrdý na to, že je členem kovácké rodiny. Zůstaňte 
nejenom největší, ale také nejprofesionálnější. Ať každý v ČR 
ví, že s kováckými odbory si nelze zahrávat, protože budou 
vždy hájit slušného zaměstnance před neslušným zaměstnava-
telem, ale i naopak. 

Osobně bych chtěl poděkovat všem členkám a členům 
svazu za to, že jsou jeho součástí, bez nich se nemohl dostavit 
žádný úspěch při vyjednávání o zvyšování mezd, delší 
dovolené a dalších a dalších výhodách.                               (js)

Profesionální 
odbory

Několik otázek k výročí OS KOVO jsme položili 
Ing. Jiřímu Markovi, bývalému místopředsedovi 
OS KOVO

Jak hodnotíte OS KOVO za 25 let jeho samostatného 
fungování?

Na rozdělení odborů v působnosti OS KOVO v roce 1993 si 
pamatuji, poněvadž jsem byl zaměstnancem odborového 
svazu a navazovalo na rozdělení Československé republiky. 

Jsem velmi rád a s odstupem času si nesmírně vážím toho, 
že vše proběhlo v poklidu, bez emocí, i při rozdělování 
majetku odborů. Samostatné fungování vyplynulo ze situace 
a musím konstatovat, že náš odborový svaz pod vedením 
Ing. Jana Uhlíře, Josefa Středuly a v neposlední řadě pod 
vedením Jaroslava Součka držel a drží vlajkovou loď v rámci 
ČMKOS, kde působíme nejenom jako největší odborový svaz, 
co se týká počtu členů, ale také z pohledu profesních pracovní-
ků jak na centrále, tak i v regionech. Období hodnotím kladně 
jak na celostátní úrovni, kde byl OS KOVO výrazně vidět při 
tripartitních jednáních i na jednáních v Poslanecké sněmovně 

při projednávání změn projednávaných 
zákonů, a také na podnikové úrovni, kde 
odborový svaz pomáhal při kolektivních 
vyjednáváních a podobně.

Závěrem se musím zmínit i o OZ KOVO, 
se kterým náš OS KOVO udržuje nepřetrži-
tý kontakt 25 let a uskutečňují se společná 
jednání předsednictev obou svazů, za což 
velmi děkuji především předsedovi 
OZ KOVO PhDr. Emilu Machynovi.

Co byste popřál OS KOVO do dalších let?

Odborovému svazu KOVO bych do dalších let popřál, aby 
pokračoval v nastolené politice získávání nových členů 
(i seskupením), stabilní finanční úroveň, kvalitní funkcionář-
skou a zaměstnaneckou základnu a především výrazné 
osobnosti ve vedení odborového svazu, které by přesvědčily 
členskou základnu, ale i nečleny odborů o jejich důležitosti. 
Dále bych byl rád a přivítal bych, kdyby se podařilo navrátit 
odboráře ze ŠKODY Auto Mladá Boleslav i Kvasiny 
a Vrchlabí do Odborového svazu KOVO, čímž by se zvýšil 
potenciál a síla jednotlivých odborů.                                  (jm)

Rozdělení v klidu

PŘEDSEDA ČMKOS JOSEF STŘEDULA ODPOVÍDÁ NA NĚKOLIK OTÁZEK V RÁMCI OSLAV OS KOVO

Celý rozhovor si můžete přečíst na webových stránkách www.oskovo.cz.

ROZHOVOR S JOSEFEM STŘEDULOU A ING. JIŘÍM MARKEM
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PAL Kbely

1993: Podnik PAL ve Kbelích se potýkal 
s řadou nových problémů, které přišly se 
společenskými změnami. Řešil se tehdy 
požadavek vedení firmy zahrnout do 
kolektivní smlouvy, aby lidé 
v případě potřeby pracovali 
o sobotách a místo nich si pak 
vybrali volno mezi Vánocemi 
a Novým rokem. Odbory to 
odmítly. „Na firmu si dělaly zálusk“ 
německé firmy. Řešila se nejistá 
buducnost s privatizací podniku, v níž 
r o z h o d n é  s l o v o  m ě l o  t e h d e j š í 
Ministerstvo pro správu národního 
majetku. Odbory v PALu začaly 
v souvislosti se správou majetku 
(především svého rekreačního zařízení) 
uvažovat o spolupráci s Odborovým 
svazem KOVO. 

2018: Pobočky PALu se osamostatnily, 
pražský PAL získaly německá VDO 
a nová a. s. se značkou PAL, po ní 
kanadská Magna. Vznikly samostatné 
ZO pod OS KOVO, sloučily se do 
a soc iace  ANPAL,   pozdě j i  ZO 
SOCIAL-PARTNER OS KOVO. 
Magna založila PAL International 
a prodala jej indické PMP Bakony. 
Výroba přesídlila za Prahu. Kvůli špatné 
dostupnosti ubyly cca 2/3 kmenových 
zaměstnanců, počet členů ZO klesl na 
12. Firma najala agenturní zaměstnance. 
Ze současných 415 je jen 205 kmeno-
vých. ZO navýšila počet členů na 39. 
Loni se změnil vlastník i název firmy na 
P R I C O L W I P P I N G  S Y S T E M S 
CZECH, s.r.o. Značka PAL zanikla.

AERO Vodochody 

1993: Podnik Aero ve Vodochodech se 
jako jeden z mála už před pětadvaceti 
lety dokázal úspěšně prát s porevoluční 
ekonomickou turbulencí. Ztratil sice 
někdejší sovětské trhy, přesto si akciová 

společnost dokázala najít nové zákazní-
ky a uzavřít nové kontrakty. Tehdejší 
předseda ZO OS KOVO Ing. Karel 
Primas si pochvaloval dobrou konku-
renceschopnost firmy a zájem o její 
L 39 – Albatros. Odbory oceňovaly 
dobrou spolupráci s vedením. Průměrné 
výdělky ve firmě vzrostly od roku 1990 
do začátku roku 1993 o 59 %. Odbory 
také vyjednaly vysoké odměny při 
odchodu do penze – za 25 let práce 
v podniku sto tisíc korun.

2018: V průběhu 25 let došlo v Aeru 
k velkým změnám ve vlastnictví firmy 
ze státní akciové společnost na zahranič-
ního majitele a následně zpět a další 
prodej, který je platný i v současné době, 

finanční skupině Penta. Co se týká 
výrobního programu, došlo k výrazné 
změně v tom, že vzhledem k poklesu 
odbytu programu L 59 a L 159 se 
společnost zaměřila na získání koope-
račních programů v sektoru leteckého 
průmyslu a tím se podařilo udržet 
kapacity a být i prosperující společností. 
V současné době se vlastník rozhodl 
vrátit se na trh s vlastním programem 
letounem L 39NG, jehož vývoj i výroba 
prototypu v letošním roce vrcholí. 
Vztahy mezi odbory a zaměstnavatelem 
jsou stále korektní,  pravidelně je 
uzavírána kolektivní smlouva, která 
vždy obsahuje dojednaný růst mezd. 

TESLA Pardubice

1993: Pardubický podnik TESLA 
vstoupil do roku 1993 s obrovským 
dluhem ve výši 1,5 miliardy korun. 
Sklady byly zaplaveny zbožím, pro něž 
nebyl odbyt. V letech 1991–1992 spadly 
mzdy ve firmě o víc než 21 % pod 
průměrnou hranici v kovoprůmyslu. 
Současně se ovšem před zaměstnanci 
otevíraly nové perspektivy. V privatiza-

ci připadl podnik HTT Group Oldřicha 
Baráka. Nový vlastník přišel s ambicióz-
ním záměrem navázat na výrobu 
radarového systému Tamara, jehož 
prototyp vyrobil odštěpný závod 
TESLA v Opočínku už v roce 1987. 
Nové vedení souhlasilo s podpisem 
kolektivní smlouvy a slíbilo do konce 
roku nárůst mezd o 10 %, bude-li firma 
prosperovat. 

2018: Ambice Oldřicha Baráka se 
nenaplnily a na společnost HTT  byl 
v roce 1998 vyhlášen konkurz. Správce 
konkurzní podstaty v roce 2000 prodal 
areál Tesly Pardubice společnosti 
Foxconn. Společnost HHT byla vyma-
zána z obchodního rejstříku v roce 2008. 
Na její původní program navázaly 

některé firmy, které působí dodnes, 
například Radom, Era, Retia, RCD 
Radiokomunikace, RDE, Eldis, T-CZ. 
Firma Foxconn založila několik firem 
a v roce 2008 otevřela další závod 

v Kutné Hoře.

V současné době zaměstnává 
více než 5500 zaměstnanců 
a stala se největším zaměstna-
vatelemv regionu.

MEOPTA

1993: Meopta Přerov se z kdysi po celé 
Evropě známého výrobce optiky stala 
firmou balancující na samém pokraji 
existence. Její dřívější orientace na 
optická zařízení pro vojenský průmysl ji 
po změně poměrů v zemi postavila do 
bezvýchodné situace. Nebylo komu 
dodávat. Počet zaměstnanců poklesl od 
roku 1989 o 45 %. Firma se dostala do 
platební neschopnosti. Neměla dokonce 
ani na nákup éteru – suroviny k čištění 
optiky – musela jej nakupovat za hotové 
v lékárnách. Průměrný plat činil v roce 
1992 pouhých 3 284 korun. Odbory 
neměly na růžích ustláno, stejně jako 
nikdo ze zaměstnanců. Bylo jasné, že 
v tak katastrofální situaci není reálné, 
aby Meopta udržovala původní stav 
zaměstnanců, natož lidem zvýšila mzdy.

2018: Meopta se v posledních letech 
dostala mezi špičkové světové firmy, 
disponující nejnovějšími optickými 
měřicími technologiemi a vyrábějící 
složité optické systémy, které v rámci 
Evropy nemají konkurenci. Počet 
zaměstnanců se stabilizoval, stejně jako 
finanční situace. Investuje se do nových 

technologií a dostane se i na zaměstnan-
ce, kteří každý rok zaznamenávají, 
třebaže ne nadprůměrný, ale stálý nárůst 
mezd. 

Vedení podniku s odbory aktivně 
spolupracuje a vychází vstříc v řešení 
problémů i sdílení veškerých informací. 
V roce 2018 se Meopta potýká, stejně 
jako ostatní podniky, s nedostatkem 
kvalifikovaných zaměstnanců, ale 
zahájila intenzivní spolupráci s regio-
nálními školami. Nenechává svou 
budoucnost v nejistotě a snaží se 
vychovat si budoucí zaměstnance 
pomocí  s t ipendi jn ích  programů 
a praktické výuky přímo na jednotlivých 
pracovištích.

25 let v českých firmách

HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÝCH FIREM
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Mimořádný sjezd byl dobře připra-
ven a jeho jednání v pavilonu D brněn-
ského výstaviště proběhlo hladce. Jan 
Uhlíř přednesl zprávu federální rady 
OS KOVO, v níž jako důvod rozdělení 
svazu uvedl nejenom samotné rozdělení 
státu, ale i odlišné dopady ekonomické 
transformace v obou republikách 
a odsud se odvíjející odlišné požadavky 
na odborovou práci. Na Slovensku byly 
důsledky transformace drtivější, rychle 
zde stoupala nezaměstnanost a dříve se 
zde začaly projevovat negativní dopady 
mzdové regulace; po rozdělení státu se 
Slováci rozhodli i pro jinou formu 
privatizace podniků, než byla Klausova 
kuponová privatizace. Po dalších 
zprávách sjezd schválil návrh dohody 
o rozdělení majetku federálního 
OS KOVO mezi oba nástupnické 

subjekty. Při dělení finančních fondů se 
vycházelo z počtu členů v jednotlivých 
republikách: členskou základnu federál-
ního svazu tehdy tvořilo 1 461 857 
členů, z toho na české země připadalo 
73,24 % členů a na Slovensko 26,76 % 
členů. Rozdělení hmotného a nehmotné-
ho majetku pak vycházelo z územního 
principu. Tento návrh byl schválen 
téměř jednomyslně a komise, o jejímž 
vytvoření bylo vzápětí rozhodnuto, 
dostala za úkol provést rozdělení 
majetku nejpozději do 30. září 1993.    

Ještě týž den, dvě hodiny po skončení 
rozlučovacího sjezdu, pokračovali čeští 
delegáti v Brně ustavujícím sjezdem 
Odborového svazu KOVO, který 
proběhl ve dnech 2.–3. dubna 1993. Od 
tohoto sjezdu se také datuje současné 

číslování sjezdů OS KOVO. Slovenští 
delegáti se přesunuli do Piešťan, kde od 
3. dubna proběhl ustavující sjezd 
Odborového zväzu KOVO. Oba 
ustavující sjezdy také deklarovaly vůli 
spolupracovat s nyní už sesterským 
svazem v sousední republice.

Předsedou Odborového svazu 
KOVO byl zvolen Jan Uhlíř, místo-
předsedy Milan Štěch, Lubomír 
Štencl a Josef Středula, hlavním 
pokladníkem Václav Rajdl. 

Jednání ustavujícího sjezdu českého 
OS KOVO už nebylo připraveno tak 
dobře a na počátku probíhalo v konfron-
tační atmosféře. Vedle volby členů 
vedení svazu bylo hlavním bodem 
programu přijetí nových stanov.     (jač)

Před čtvrt stoletím se rozdělil federální Odborový svaz KOVO
V roce 1992 rozhodla Poslanecká sněmovna o rozdělení Československé federativní republiky na dva samostatné 

státy, Českou republiku a Slovenskou republiku, a to od 1. ledna 1993. V pátek 2. dubna 1993 se konal mimořádný sjezd 
federálního OS KOVO, tedy „Československého odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu“, na němž se v reakci na 
rozdělení státu rozdělil i odborový svaz. I když se určitou dobu uvažovalo o jednom svazu, který by působil v České 
republice i na Slovensku, vývoj nakonec vyústil v rozhodnutí činnost federálního svazu ukončit.

Co na to pamětníci
Přání od dlouholetého kolegy Josefa Krčmáře

Našemu odborovému svazu přeji do dalších let 21. století, 
aby se dokázal úspěšně přizpůsobit dynamickým změnám, 
které před nás staví globalizovaná světová ekonomika a svět 
sociálních sítí. Musíme dokázat oslovit naše mladé spolupra-
covníky a najít, co jim nabídnout, aby členství v odborech bylo 
pro ně atraktivní a přínosné. Pokud se nám to podaří, budeme 
i příštích 25 let úspěšným a silným odborovým svazem. V tom 
přeji nám všem mnoho úspěchů!

Do redakce nám dorazilo milé přání od paní Koudelové

OS KOVO je zárukou, a vždy byl, všech obyčejných lidí 
práce, vždy záleželo na lidech, kteří stáli v čele ZO a dokázali 
přesvědčit nejenom členy odborů, ale také ostatní zaměstnan-
ce, že odborová práce má smysl a dokáže ochránit zaměstnan-
ce, pokud sami chtějí, že dokáže obhajovat práva, ale také 
povinnosti odborářů a všech zaměstnanců. Naši zaměstnava-
telé (podnikatelé) nechtějí pochopit, že o zisky, které vytvoří 
jejich zaměstnanci, by se měli s těmito zaměstnanci také aspoň 
částečně dělit. Neříkám, že jsou takoví všichni, to vůbec ne, 
těm solidárním a těm, kteří se ke svým zaměstnancům chovají 
jako k sobě samým, patří poděkování. Velká privatizace 
a likvidace velkých podniků byly asi nejhorším obdobím, 
tisíce lidí přišly o práci a někdy nebylo kam jít. Dalším 
obdobím byla bankovní krize, kdy zaměstnavatelé neměli 
finance na provoz, a tak nastala další vlna propouštění 
zaměstnanců a těm, kteří zůstali pracovat, snížili mzdy až 
o 20 %, někdy i více. To bylo asi nejsilnější období, kdy odbory 
dokázaly, že jsou velmi důležitou součástí dění  v republice, 
ale také v EU. Co popřát OS KOVO, dostatek kvalitních 
funkcionářů, kteří dokážou svým chováním, ale také činy 
přesvědčit, že odbory jsou nutné v této uspěchané době nadále. 

Přeji si, aby OS KOVO byl vždy několik kroků napřed.

Ohlédnutí a přání od emeritního zmocněnce Krajského 
sdružení Plzeňského a Karlovarského kraje pana 
Jindřicha Brabce

Čtvrt století je opravdu dlouhá doba a měl jsem tu čest se 
zúčastnit řady významných akcí, které pořádal nebo spolupo-
řádal OS KOVO. O akcích pořádaných v Praze bude jistě 
napsáno dost řádků výkonným vedením, a proto bych se 
soustředil na náš západočeský region. Významný byl boj 
odborářů ze Škodovky za udržení pracovních míst. Byla to 
doba nesmírně náročná a přesto, že plzeňská Škodovka 
nezůstala pohromadě, společným úsilím se nám podařilo 
zajistit odcházejícím zaměstnancům důstojné podmínky. 

Za dodržování kolektivní smlouvy jsme také vyhlásili 
několikrát stávkovou pohotovost a demonstrovali jsme před 
„Cizineckým domem“, kde zasedala dozorčí rada ŠKODA. 
Prubířským kamenem naší práce bylo zakládání nových ZO 
v industriálních zónách, které vznikaly v Plzeňském 
i Karlovarském kraji. Dnes na to můžeme vzpomínat 
s nostalgií, ale diskuse s českým managementem nadnárod-
ních korporací opravdu nebyla jednoduchá a jednání se 
zahraničními vlastníky se proto museli opakovaně zúčastnit 
i členové výkonného vedení OS KOVO. Časy se mění a nyní 
vznikají především v Plzeňském kraji seskupení členů 
a v některých případech se úsilím regionálního pracoviště 
podařilo uzavřít kolektivní smlouvy.

Co popřát největšímu odborovému svazu do dalších let? 
Všem funkcionářům pevné nervy, aktivní členy a pokud 
možno narůstající členskou základnu. A moje osobní přání, 
abychom nadále udrželi regionální pracoviště nejméně 
v současném rozsahu. Jako předseda regionální rady vím, že 
jsme prakticky jediný OS, který má tuto výhodu pro členy.

ROZDĚLENÍ SVAZU / ANKETA



Odborové vzdělávání lze plným právem označit jako 
subsystém výchovy dospělých a z toho pohledu je nutné 
respektovat jeho zvláštnosti. 

Specifičnost  výchovy a  vzdělávání  dospělých 
v OS KOVO je nutno hledat především v oblasti činitelů 
výchovného působení. Ústředním faktorem 
tohoto procesu je dospělý člověk, tedy jedinec na 
profesionální úrovni, u kterého předpokládáme 
utvořenou a relativně stabilizovanou soustavu 
hodnotových orientací. Tato skutečnost zásadně 
vymezuje celý proces výuky, a proto další činitele 
výchovy – formy a prostředky vzdělávání 
v odborových organizacích by měly kategoricky 
odpovídat uvedeným hlediskům. Vědomosti 
a dovednosti jsou navzájem těsně propojeny. 
Jejich utváření není možné bez základních 
schopností jedince pozorovat, usuzovat, zobec-
ňovat a aplikovat. Rovněž nelze utvořit jakouko-
liv dovednost bez předchozí vědomosti. 
Vědomosti a dovednosti se tedy navzájem 
podmiňují, ale také doplňují a ovlivňují.

V odborovém vzdělávání a výchově musíme 
uvažova t  i  o  j e j i ch  e t i ckém rozměru . 
Zodpovědnost za výsledky výchovného působení se stává 
zodpovědností za ovlivňování životní dráhy odborového 
funkcionáře ve všech součástech a etapách.

Vzdělávání v Odborovém svazu KOVO je systematicky 
řízeno od roku 1993. Tato činnost se profilovala jak po stránce 
profesionální, tak koncepční. Dynamičnost procesu vzdělává-
ní charakterizuje právě nutnost práce v dlouhodobějším 
výhledu vzdělávacích aktivit 
členské základny kováků. 

V dlouhodobých záměrech 
sledujeme zařazování obec-
ných odborových otázek 
a nových legislativních úprav, 
dá le  t émat  zasahuj íc ích 
určitým způsobem osobnost 
odborového funkcionáře. 
Mezi takové řadíme například 
n á c v i k  k o m u n i k a č n í c h 
dovednost í ,  ant is tresový 
program nebo př ípravné 
a k t i v i t y  p r o  k o l e k t i v n í 
vyjednávání.

Do odborového vzdělávání 
nesporně patří i širší otázky týkající se moderních společen-
ských trendů ve vzdělávání dospělých. Jejich stálé sledování 
i soustavná aplikace patří k zásadním úkolům pracovníků 
v této oblasti. 

Z toho důvodu je věnována v každém semináři značná 
pozornost výcviku dovedností pro praktické a zcela konkrétní 
činnosti odborových funkcionářů. Jedná se například 
o schopnost vyjednávat, řídit skupinu, vybírat vyjednávací 

tým, hodnotit sebe i ostatní z hlediska 
hodnotových kvalit orientovaných 
na sociální oblast. Do řady kurzů 
byla tedy zařazena témata z psycho-
logie, psychologie práce a psycholo-
gie osobnosti. 

Řízení kurzů je připraveno podle metodiky moderních 
pedagogických směrů opřených o samostatnou aktivitu ve 
skupinách, což je vlastně příprava na týmovou práci. Snažíme 
se vést frekventanty k tomu, aby se naučili nejen samostatně 

řešit zadané úlohy, ale také zvažovat názory druhých, adekvát-
ně na ně reagovat a solidní asertivní argumentací přesvědčovat 
o svém stanovisku. Skupinové projekty samostatné práce tak 
směřovaly ke konfrontaci dílčích názorů, tříbení stanovisek 
a korekci osobních či subjektivních přístupů. Každý mohl 
snadno hodnotit svůj kvalitativní vzestup a ověřit si vlastní 
schopnosti.

Odborové vzdělávání sleduje a uskutečňuje programové 
cíle OS KOVO. Z hlediska kvality 
odborových funkcionářů po stránce 
profesionality i etických hodnot 
obracíme ve vzdělávacím projektu 
pozornost k základním problémům 
výchovy k demokracii a demokratické-
mu myšlení. S touto myšlenkou těsně 
souvisí kvalifikovanost odborářů pro 
vnímání práva a vytváření vlastního 
právního vědomí, jeho neustálého 
pěstování a zlepšování. 

25 let cílevědomého působení 
OS KOVO v oblasti vzdělávání svých 
členů lze vyjádřit i v číslech. Celkem se 
za uplynulé čtvrtstoletí zúčastnilo 
vícedenních vzdělávacích akcí 10 491 

posluchačů a v rámci působení regionálních pracovišť 61 168 
členů a funkcionářů.

Odborové vzdělávání v průběhu minulých let prokázalo, že 
je nedílnou součástí komplexního systému Odborového svazu 
KOVO a má svoji opodstatněnost v příštím vývoji jeho 
působení.

(jš), foto archiv OS KOVO

Vzdělání je vždy důležité

KOVÁK 7 ODBOROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
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2. - 3. dubna 1993 proběhl rozdělovací sjezd v Brně, při kterém 
vznikla dvě samostatná odborová hnutí OS KOVO a OZ KOVO

22. 3. 1994 - masivní demonstrace na Staroměstském náměstí 
v Praze

25. 3. 1995 se uskutečnil protestní mítink na Staroměstském 
náměstí v Praze

V roce 1996 dostaly jednotlivé základní organizace OS KOVO 
jednotný software pro evidenci členů

8. 11. 1997 opět na Staroměstském náměstí v Praze se 
demonstrovalo proti vládním reformám

14. 3. 2000 proběhla demonstrace v Bohumíně

V roce 2002 zaplavily Českou republiku největší povodně za 
posledních 100 let. OS KOVO pomáhal kovákům

V roce 2003 vznikl Intranet OS KOVO se všemi potřebnými 
dokumenty pro provoz svazu

RETROSPEKTIVNÍ FOTOREPORTÁŽ
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Na pomoc kolektivnímu vyjednávání pro rok 2018

Změnou struktury výkazu zisku 
a ztráty podle druhů od roku 2016 
dochází k závažným změnám položek, ze 
kterých jsme dosud v časové řadě 
vypočítávali produktivitu práce.

1. Zrušen ukazatel „Přidaná hodnota“

Tento ukazatel představoval ve 
finanční analýze jakési „srdíčko“ 
podnikatelské firmy. Přidanou hodnotu 
bylo možné zvýšit dvěma způsoby:

a) zvýšením výkonů,

b)snížením nákladů (úsporná 
opatření v provozu).                                          

Připomeňme, že vytvořit vyšší 
přidanou hodnotu byl jeden z nejobtíž-
nějších úkolů managementu. Přiznám 
se, že zrušení tohoto ukazatele mě 
osobně hodně překvapilo právě 
v době, kdy pro převážnou většinu 
českých firem je podmínkou prosperi-
t y  p r á v ě  p r o d u k c e  v ý r o b k ů 
s co nejvyšší přidanou hodnotou. 
Rokem 2015 tedy končí i ukazatel 
„Produktivita práce z přidané hodno-
ty”. Je sice pravda, že se i z nového 
výkazu zisku a ztráty dá přidaná 
hodnota dopočítat,  ale otázkou 
zůstává, zda by se podařilo v kolektiv-
ním vyjednávání tento ukazatel 
zachovat a nadále hodnotit.

2. Zrušen ukazatel „Výkony“

I zde dochází k velké změně ve 
výkazu zisku a ztráty podle druhů od 
roku 2016. Do roku 2015 byla struktu-
ra výkonů následující:

II.    Výkony

II.1  Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb

II.2. Změna stavu zásob vlastní 
činnosti  (+/-)

II.3. Aktivace

U některých metod finanční 
analýzy se ukazatel výkony navyšoval ještě i o tržby za prodej 
zboží. Ukazatele „Změna stavu zásob vlastní činnosti“ 
a „Aktivace“ se do roku 2015 řadily mezi ukazatele výnosové, 
takže jejich přírůstek znamenal zvýšení výkonů a následně 
i výnosů. 

Od roku 2016 jsou však oba výše uvedené ukazatele vyňaty 
z výnosových ukazatelů (z výkonů) a jsou naopak zařazeny 
mezi ukazatele nákladové. Jestliže se dosud v příslušném 
účetním období vyrábělo více na sklad, než se prodalo, podnik 
tak zvyšoval své výkony, protože účet „Změna stavu zásob 

nedokončené výroby“ byl do roku 2015 účet výnosový. Tím 
vzrostla produktivita práce z výkonů i z výnosů. Z neproda-
ných zásob samozřejmě došlo k poklesu tržeb z prodeje 
a následně i produktivity práce z tržeb. Ale od roku 2016, kdy 
se „Změna stavu zásob nedokončené výroby“ stává položkou 
nákladovou, dojde výrobou na sklad ke snížení nákladů, 
potažmo ke zvýšení mzdové nákladovosti. Nově je přírůstek 
zásob vlastní výroby (hotových výrobků, nedokončené výroby 
a polotovarů vlastní výroby) ve výkazu zisku a ztráty vykázán 
se znaménkem „minus“, tzn. o tuto částku se snižují náklady 
účetní jednotky za příslušné účetní období. Naopak jejich 
úbytek ze skladu (podnik víc prodává, než vyrábí) představuje 

navýšení nákladů. Aktivace majetku vytvořeného vlastní 
činností bude vždy ve výkazu vykázána se záporným znamén-
kem, takže jde o položku snižující náklady za vykázané účetní 
období.

Za rok 2015 tedy naposledy pracujeme s ukazatelem 
Výkony a naposledy posuzujeme vývoj ukazatele 
„Produktivita práce z výkonů“. 

Výkaz zisku a ztráty od 1. 1. 2016 v plném rozsahu

SERVIS

Ing. Rudolf Horák
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3. Zachován ukazatel „Tržby“

Pouze tento ukazatel přežívá a je srovnatelný za rok 2016 
s předcházejícími roky ve výkazu zisku a ztráty. Jeho struktura 
zůstává stejná a patří sem:

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II.  Tržby z prodeje zboží

Tržby vznikají již v okamžiku poskytnutí či předání 
výrobků, zboží nebo služeb. A to bez ohledu na to, zda byly 
nebo nebyly ve stejném okamžiku uhrazeny. Jde tedy 
o celkovou vyfakturovanou výši za účetní období, nikoli 
o skutečné peněžní příjmy. Vystavení faktur (příp. nevystave-
ní) obchodním úsekem ale nemohou zaměstnanci žádným 
způsobem ovlivnit.

Ukazatel „Produktivita práce z tržeb“ je tedy jediný 
nezměněný ukazatel produktivity, který vyjadřuje, kolik tržeb 
bylo vyfakturováno na jednoho zaměstnance ve sledovaném 
účetním období. 

4. Změna náplně ukazatele „Mzdové náklady“

Neradostnou novinku pro zpracování mzdové analýzy 
přinesla novela zákona o účetnictví ve struktuře ukazatele 
„Mzdové náklady“. Do roku 2015 jsme z výkazu dokázali 
sledovat v časové řadě vývoj osobních nákladů i mzdových 
nákladů podle dosavadní struktury:

C.    Osobní náklady

C.1  Mzdové náklady

C.2  Odměny členům orgánů obchodní korporace

C.3  Náklady na sociální zabezpe-
čení a zdravotní pojištění

C.4  Sociální náklady

Počínaje rokem 2016 se však 
struktura osobních nákladů ve výkaze 
zisku a ztrát mění takto:

D.    Osobní náklady

D.1  Mzdové náklady

D.2  Náklady na sociální zabezpe-
čení a zdravotní pojištění a ostatní 
náklady

D.2.1 Náklady na sociální zabez-
pečení a zdravotní pojištění

D.2.2  Ostatní náklady

Ukazatel „Odměny členům orgánů 
obchodní korporace“, který byl do 
roku 2015 samostatně vykazovanou 
položkou osobních nákladů, od roku 
2016 vstupuje do položky mzdové 
náklady. Jestliže se tedy dosud 
mzdové náklady týkaly požitků všech 
zaměstnanců včetně manažerů, od 
roku 2016 jsou v tomto ukazateli 
zahrnuty i zúčtované odměny členům 
představenstva, dozorčí rady apod. 

Porovnávat nadále ukazatel 
„Mzdové náklady“ z výkazu zisku a ztráty za rok 2016 
s předchozími roky bude možné pouze za předpokladu, že 
účetní jednotka v příloze v účetní závěrce vykáže samostatně 
odměny členům orgánů obchodní korporace. Potom by bylo 
možné dopočítat mzdové náklady pouze za zaměstnance. 
Upozorňuji však na to, že podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. tyto 
informace nemusí příloha obsahovat, jestliže by jejich uvedení 
umožnilo zjistit finanční situaci konkrétního člena takového 
orgánu. Značná část obchodních společností navíc ráda 
„zapomíná“ v příloze v účetní závěrce v kapitole 
„Zaměstnanci a osobní náklady“ uvést podrobnější členění. V 
takovém případě může nastat klamná informace z porovnání 
meziročně vykázaných položek, že došlo k nárůstu mzdových 
nákladů na jednoho zaměstnance. Ve skutečnosti ale mohlo být 
navýšení způsobeno jen navíc vykázanými odměnami členů 
orgánů korporace. V celkových mzdových nákladech nyní 
jsou tedy zahrnuty mzdové náklady zaměstnanců + řídících 
pracovníků + členů dozorčích rad a členů představenstva! 
Další meziroční srovnání bude možné i v případě, jestliže 
účetní jednotka o odměnách členům orgánů obchodní korpora-
ce neúčtuje.

4. Zaveden nový ukazatel „Čistý obrat za účetní období“

Do roku 2015 ve výkazu zisku a ztráty součtem všech 
výnosových položek za účetní období vznikl ukazatel 
„Výnosy“. Od roku 2016 výkaz obsahuje nový ukazatel „Čistý 
obrat za účetní období“, který rovněž vyjadřuje v součtu 
všechny výnosové položky. Tím dochází ke změně, a to do 
roku 2015 se používal ukazatel „Produktivita práce z výnosů“, 
od roku 2016 vzniká nový ukazatel „Produktivita práce 
z čistého obratu“. Vypovídací schopnost obou ukazatelů 
je v zásadě stejná, přesto nelze tyto ukazatele za rok 2016 

SERVIS
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porovnávat s předchozími roky, protože výnosy roku 2015 
byly navýšeny o ukazatele „Změna stavu zásob vlastní 
činnosti“ a „Aktivace“ (viz výše bod 2. Zrušen ukazatel 
„Výkony“). Nabízí se otázka, jak pomocí produktivity práce 
z tohoto ukazatele posoudit, zda zaměstnanci ve sledovaném 
účetním období v porovnání s předchozími roky odvedli více 
práce a pracovali intenzivněji. Vždyť do výnosových položek 

patří i výnosy z finančních operací, které mohou značně 
ovlivňovat konečný výsledek hospodaření zejména u těch 
firem, které větší část svých aktiv drží v podobě finančního 
majetku.                                                                             

Příští, závěrečná část seriálu bude zaměřena na 
přílohu v účetní závěrce. 

Preventivní programy zdravotních pojišťoven v roce 2018

Účastník zdravotního pojištění má podle 
platných zákonných norem nárok na 
určitý rozsah zdravotní péče, která úzce 
navazuje na jeho momentální zdravotní 
stav a která je hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění. Na tuto poskytova-
nou péči navazuje systém preventivních 
programů a benefitů. Každá zdravotní 
pojišťovna má svůj vlastní program 
výhod, který nabízí svým pojištěncům, 

a ten je prakticky jediným prvkem konkurence mezi pojišťov-
nami. Jedná se o jeden ze stimulů ke změně zdravotní pojišťov-
ny pojištěncem.

Pojištěnec může změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 
12 měsíců, a to vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí. 
Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec povinen podat 
vybrané pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezpro-
středně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdra-
votní pojišťovny dojít, nejpozději tři měsíce před požadova-
ným dnem změny.

Při změně pojišťovny by měl každý pojištěnec zvážit své 
rozhodnutí, a to z hlediska svých potřeb, tj. zda má jeho 
praktický lékař, stomatolog, ambulantní specialista, případně 
další zdravotnický personál smlouvu s novou zdravotní 
pojišťovnou.

Slovníček pojmů

Bodystat – speciální přístroj, který měří složení lidského těla, 
tj. procenta tuku, vody a aktivní hmoty těla.

Celiakie – chronické onemocnění postihující děti v prvním až 
třetím roce života. Podstatou je přecitlivělost na lepek obsaže-
ný v mouce, který vyvolává atrofii (zmenšení normálně 
vyvinutého orgánu nebo jeho části) střevní sliznice. Při léčení 
se zpravidla používá bezlepková dieta.

Dermatoskopické vyšetření – používá se k zpřesnění 
diagnózy pigmentových lézí, u pacientů s mnohočetnými 
znaménky. Napomáhá rozlišit zhoubné pigmentace od 
nezhoubných.

Epidurální analgezie – je přechodné přerušení nervových 
vzruchů podáním anestetika/analgetika do epidurálního 
prostoru v oblasti páteře. Lze ji provést v kterémkoli úseku 
páteře, ale z porodnického hlediska přichází v úvahu dolní 
hrudní a zejména lumbální oblast.

Epitéze – prsní protéza.

Erektivní dysfunkce – přetrvávající potíže u mužů při 
dosahování a udržení erekce.

Fenylketonurie – poměrně vzácná dědičná porucha látkové 
přeměny bílkovin, charakterizovaná vylučováním kyseliny 
fenylpyrohroznové v moči. Osoba není schopna zpracovávat 
fenylalanin (aromatická aminokyselina, složka bílkovin – patří 
mezi nepostradatelné aminokyseliny), ten se hromadí v krvi 
a ve tkáních a ve vyšších koncentracích je toxický (pak dochází 
k mentální retardaci ve vývoji). Při poruše se musí vybírat 
takové potraviny, v kterých je uvedené látky co nejméně.

Glaukom – (lidově zelený zákal) je označení pro určitý typ 
poškození zraku, jehož podstatou je poškození očního nervu.

Lidský papilomavirus (HPV) – je jeden z více než 100 
různých typů papilomaviru, který napadá lidské buňky. 
Genitální HPV postihuje oblast genitálií a může vyvolat 
změny buněk sliznice děložního čípku. Bez léčby se tyto 
abnormální buňky mohou někdy změnit v rakovinné buňky.

Lymfodrenáž – speciální léčebná metoda, za pomoci které se 
podporuje vyplavování odpadních látek z těla.

PlusOptix – speciální bezkontaktní přístroj k měření dioptrií 
a odchylky šilhání u dětí od cca šesti měsíců.

Rázová vlna (litotripse) – je druh terapie využívající tlakové 
rázové vlny, kdy se prostorem šíří jeden jediný krátký pulz 
o poměrně vysokém tlaku. V medicíně se používá především 
k drcení žlučových a ledvinových kamenů.

Rotaviry – původci průjmových onemocnění dětí.

Preventivní programy lze čerpat v období platnosti pojištění 
v průběhu roku 2018, platební doklady musí být vystaveny 
v roce 2018 a předloženy k proplacení nejpozději do 
31. prosince 2018. Na příspěvek nemá nárok pojištěnec, který 
se registroval k jiné zdravotní pojišťovně a pokud dluží více 
než 50 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč na penále. 
Příspěvek může být čerpán jen na území České republiky 
a bude proplácen v české měně.

Děti a mládež do 18 let (až 1 500 Kč)
Příspěvek 1 500 Kč 
- očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvek 1 000 Kč
- prevence trombózy,
- nákup potravin a potřeb pro léčení nemocných celiakií,
- organizované plavecké kurzy, děti do osmi let.

SERVIS
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Příspěvek 500 Kč
- ortodontická léčba fixními nebo snímatelnými rovnátky, 
- prevence zhoršení diabetes,
- vyšetření zraku PlusOptixem,
- prevence rakoviny kůže, vyšetření pigmentových skvrn,
- sportovní prohlídka,
- produkty pro zdravý rozvoj dítěte, dětí do dvou let věku.

Příspěvek 300 Kč
- škola a školka v přírodě, délka trvání minimálně čtyři 
kalendářní dny,
- letní tábory pro děti ve věku od šesti do 16 let,
- prevence obezity.

Navíc děti a mládež (nezapo-
čítává se do základu)
Příspěvek 500 Kč
-  genetické vyšetření  proti 
trombóze, dívky od 12 do 18 let.

Příspěvek 300 Kč
- nákup ochranné přilby, podmín-
kou je pojištění celé rodiny 
u pojišťovny.

Zdarma
- želé vitaminy,
- ve vybraných plaveckých 
bazénech plavání zdarma nebo se 
slevou.

Ozdravné léčebné pobyty
- příspěvek až 18 000 Kč na 
14denní léčebné pobyty, a to 
v přímořských a vysokohorských 
klimatických podmínkách.
Dospělí od 19 let (až 1 000 Kč)

Příspěvek 1 000 Kč
- laserové operace očí (odstranění krátkozrakosti a dalekozra-
kosti),
- očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
- odvykání kouření.

Příspěvek 500 Kč
- mamografické nebo ultrasonografické vyšetření (ženy ve 
věku od 30 do 44 let),
- prevence rakoviny tlustého střeva, na všechny metody 
vyšetření, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění,
- prevence rakoviny kůže, vyšetření pigmentových skvrn,
- nákup potřeb a potravin pro potřeby diabetiků,
- prevence rakoviny prostaty (odborné vyšetření), určeno 
mužům nad 40 let,
- erektilní dysfunkce, na úhradu léků,
- sportovní lékařská prohlídka.

Příspěvek 300 Kč
- prevence glaukomu, vyšetření zrakového nervu (čerpání 
1x za dva roky),

- prevence osteoporózy (odborné vyšetření), určeno pojištěn-
cům nad 50 let,
- prevence poruch paměti (odborné vyšetření), určeno pojiš-
těncům nad 60 let.

Příspěvek 200 Kč
- nákup doplňků stravy a vitaminů v lékárně, pojištěnci nad 
65 let.

Navíc dospělí (nezapočítává se do základu)
Příspěvek 1 500 Kč
- ženám od 18 let v době těhotenství na vyšetření a pohybové 
aktivity.

Příspěvek 1 000 Kč
- ženám po porodu na pomůcky nebo 
pohybové aktivity.

Příspěvek 700 Kč
- pohybové aktivity, netýká se plavání 
a regeneračních aktivit (sauna, masáž 
apod.),
- očkování proti hepatitidě typu A pro 
dobrovolné hasiče.

Příspěvek 500 Kč
- program BonusPlus (věrní klienti) na 
pohybové aktivity.

Zdarma
- ve vybraných plaveckých bazénech 
plavání zdarma nebo se slevou.

Programy pro dárce krve, plazmy 
a kostní dřeně

Příspěvek až 6 000 Kč
- pro dárce kostní dřeně, lze jej využít na 

pohybové aktivity, léčebné kúry a péči směřující ke zlepšení 
zdravotního stavu.

Příspěvek 500 Kč až 3 500 Kč
- pro nově oceněné dárce krve za obdržení plakety ČČK, 
medaile MUDr. Jana Janského nebo Zlatého kříže, výše 
příspěvku se řídí dle druhu ocenění a lze jej využít na pohybové 
aktivity, léčebné kúry a péči směřující k zlepšení zdravotního 
stavu.

Příspěvek až 1 000 Kč
- pro nové dárce krve a plazmy, na nákup vitaminů a potravino-
vých doplňků.

Příspěvek až 500 Kč
- pro stávající dárce, držitele zlaté Janského plakety nebo 
zlatých křížů ČČK.

Pro dárce
- vitaminy po každém odběru.

Slevy
- slevy při nákupu zboží nebo služeb u smluvních partnerů.

SERVIS
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13.-14. 6. 2003 proběhl kongres EMF v Praze 19. 3. 2005 - celoevropská odborová demonstrace 
v Bruselu

19. 2. 2011 se sešli zástupci ZO ČMKOS. Téma: vládní reformy Na Václavském náměstí v Praze se v sobotu 21. 4. 2012 
uskutečnila největší demonstrace od roku 1989

16. 9. 2015 odstartovala kampaň „Konec levné práce”

10. 10. 2015 se v Berlíně uskutečnila obří akce NE k TTIP 
a CETA

15.-17. 6. 2017 se uskutečnil VII. sjezd OS KOVO 
v olomouckém Hotelu Clarion Congress

Na padesát tisíc odborářů z 21 zemí Evropské unie se zúčastnilo v 
pátek 4. 4. 2014 demonstrace v Bruselu

RETROSPEKTIVNÍ FOTOREPORTÁŽ
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1993
Jak šel čas s OS KOVO

Rozdělovací sjezd 2. dubna 1993
V pátek 2. dubna 1993 se v Brně konal mimořádný sjezd federálního OS KOVO, na němž se v reakci na 
rozdělení státu rozdělil i odborový svaz. Nad úvahami o jednom svazu, který by působil v České republice i na 
Slovensku, nakonec zvítězilo rozhodnutí činnost federálního svazu ukončit především vzhledem k odlišnému 
ekonomickému vývoji v obou republikách a odlišným požadavkům na odborovou práci. Sjezd schválil návrh 
dohody o rozdělení majetku federálního OS KOVO mezi oba nástupnické subjekty. Delegáti rozlučovacího 
sjezdu se poté odděleně sešli na ustavujících sjezdech nového českého a nového slovenského OS KOVO. 

Demonstrace v letech 1994 a 1995
V lednu 1994 odboráři v Bavorsku zorganizovali patrně největší německou stávku za posledních čtyřicet let – 
série výstražných stávek se zúčastnilo 200 tisíc zaměstnanců kovoprůmyslu, kteří protestovali proti snižování 
platů a propouštění v důsledku ekonomické recese. Německé pracující přijela podpořit také delegace 
OS KOVO, kterou vedl jeho místopředseda Jaroslav Zavadil.
U nás v letech 1994 a 1995 odboráři protestovali proti novele zákoníku práce, zákonu o státní službě a zákonu 
o základním důchodovém pojištění na dvou největších demonstracích v ČR od listopadu 1989. V březnu 1994 
se na Staroměstském náměstí sešlo skoro 50 tisíc odborářů, v březnu 1995 na tomtéž místě demonstrovalo na 
100 tisíc odborářů. Nesouhlasili se zákazem sdružování v odborech u státních zaměstnanců, s možností řetězit 
dočasné pracovní smlouvy, pozdějšími odchody do důchodu a nízkými starobními důchody. Na obou demon-
stracích promluvil předseda OS KOVO Jan Uhlíř.

Zavedení evidence členů
V roce 1996 dostaly jednotlivé základní organizace OS KOVO nový software pro elektronickou evidenci 
členů. Do tohoto nového programu byla také převedena data ze starších verzí programu CLE. Nový program 
umožňoval zpracovávat adresy a další údaje o členské základně včetně příspěvků, informací o dětech, příspěv-
cích na rekreaci, půjčkách a darech.

Odborářská tramvaj v Brně
Regionální komora ČMKOS v Brně uspořádala v říjnu 1998 propagační akci, při níž právníci z jejího právního 
oddělení a z Metodického pracoviště OS KOVO v Brně poskytovali občanům zdarma právní rady především 
z oblasti pracovního práva. Improvizovaná právní poradna se nacházela v tramvaji - veteránovi, který 
v předcházejících dnech projížděl Brnem a zval na tuto akci. Cílem propagační akce bylo – vzhledem ke stále 
klesajícímu počtu odborářů – získat nové členy tak, že se veřejnost seznámí s praktickými výhodami, které 
členství v odborech přináší. Dotazy občanů se většinou týkaly problémů, jako jsou nevyplacené mzdy, odstup 
né u organizací, které jsou v likvidaci, zápočtu let odpracovaných v jiných zaměstnáních, neplatnosti rozvázání 
pracovního poměru nebo náhrady škod. 

Zavedení intranetu na OS KOVO
V roce 2003 začal nejdříve ve zkušebním provozu a poté naostro fungovat Intranet OS KOVO. Základní 
organizace, které odpověděly na otázky týkající se vybavení výpočetní technikou, obdržely dopis s přístupový-
mi hesly na intranet, hesla dostali také členové Předsednictva a Rady OS KOVO. Intranet obsahoval v zárodeč-
né podobě informace, které jsou na něm k nalezení i dnes: usnesení z jednání orgánů OS KOVO, informace 
o kolektivním vyjednávání, Stanovy OS KOVO, řády a předpisy OS KOVO, souhrnné informace z jednotli-
vých SMO, zprávy ČMKOS, adresy a telefonní spojení na pracoviště OS KOVO. 

Demonstrace v Bruselu
V sobotu 19. března 2005 se v Bruselu konala první celoevropská odborová demonstrace, které se zúčastnilo 
zhruba dvě stě tisíc lidí. Důvodem protestu byla takzvaná Bolkensteinova směrnice, podle níž mělo dojít 
k liberalizaci volného pohybu služeb v rámci EU. Tato směrnice umožňovala nekalou soutěž, protože její 
implementace by znamenala zvýhodnění firem přicházejících z nových členských zemí poskytovat služby do 
starých členských zemí a zároveň diskriminaci jejich pracovníků – vztahovaly by se na ně totiž pracovní 
a mzdové podmínky z jejich domovských zemí, stejně jako na firmy samotné nižší daně a sociální zabezpečení, 
typické pro nové členské země. Čeští odboráři včetně kováků byli překvapeni pojetím demonstrace, která 
působila velmi uvolněně a připomínala jim spíše obrovský happening či technoparty. Protest byl nakonec 
úspěšný, protože směrnice byla přepracována a tzv. princip země původu z ní byl v podstatě odstraněn a každá 
členská země si podle nové podoby směrnice stanovuje sama podmínky, za nichž může někdo na jejím území 
služby provozovat. 

1994
1995

1996

1998

2003

2005
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Odboráři se sešli kvůli reformám
Zástupci základních organizací odborových svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových 
svazů se 19. února 2011 sešli v Kongresovém centru v Praze. Smyslem setkání bylo hledat společnou strategii 
a zaujmout jednotný postoj k vládním reformám důchodů a zdravotnictví, úpravám zákoníku práce a občanské-
ho zákoníku. Na jednání, které moderoval předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil, zazněla stanoviska odborníků. 
„Čím více bude mít tato vláda času, tím spíše z nás udělá rozvojové země na úrovni Egypta nebo Tuniska. A to 
by ani v zájmu této vlády nebylo dobré,“ varoval sociolog Jan Keller. Makroekonom ČMKOS Martin 
Fassmann upozornil, že vládou chystané změny budou mít velmi neblahé důsledky. „Škrtáním se nic nevyřeší. 
Proškrtáme se k chudobě a bídě… Pravda nezvítězí, pravda je to, co zůstane, když se všechno prošustruje,“ řekl 
doslova. 

Největší demonstrace od roku 1989
Na 150 tisíc lidí vyšlo v sobotu 21. dubna 2012 na Václavské náměstí projevit svůj odpor proti vládním refor-
mám. K akci vyzvaly odbory společně s některými občanskými iniciativami. Šlo o jednoznačně nejmasivnější 
protest, jaký země od dob takzvané Sametové revoluce zažila. Na demonstraci přijely desetitisíce lidí ze všech 
částí České republiky.
„Dali jste vládě a parlamentu jasný vzkaz, ať už toho nechají. To, co tyto instituce udělaly, dosud jen lidi 
naštvalo a naštvává stále více,“ řekl k davu protestantů tehdejší místopředseda OS KOVO Jaromír Endlicher.  
„Po dvaceti letech a po všech obětech jsme občany okradeného státu, jehož vláda po nás požaduje nové a nové 
oběti,“ formuloval společný názor nespokojených lidí na vládní reformy bývalý předseda Českomoravské 
konfederace odborových svazů (ČMKOS) Jaroslav Zavadil.  Protest přijel podpořit také předseda slovenských 
kováků Emil Machyna. 

Odstartovala kampaň „Konec levné práce v ČR“
Odbory sdružené v Českomoravské konfederaci odborových svazů spustily kampaň „Konec levné práce 
v ČR“. Předcházel tomu 16. září 2015 protestní mítink v hale pražské Arény Sparta. Zúčastnilo se jej na 1 500 
lidí. Před davem odborářů vystoupil předseda ČMKOS Josef Středula, předseda OS KOVO Jaroslav Souček, 
předseda Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár i Helmut Fiedler z bavorské DGB a další. „Podle 
dnešních údajů bychom se na úroveň Rakouska a Německa dostali za 115 let,“ zdůraznil ve svém projevu 
předseda ČMKOS Josef Středula. „Zaměstnavatelé nejen v ČR, ale v celém světě chtějí dohnat ztrátu svého 
bohatství z období krize, a tak vymýšlejí stále absurdnější argumenty, proč nezvyšovat mzdy zaměstnanců. 
Chtějí, aby zaměstnanci absolutně podřídili svůj osobní život potřebám firmy a v době převisu zakázek 
pracovali prakticky neomezeně,“ popsal situaci zaměstnanců předseda OS KOVO Jaroslav Souček. 

Z Berlína zaznělo NE k TTIP
Do obří akce Stop TTIP a CETA  proti chystaným smlouvám o volném obchodu s USA a Kanadou se 10. října 
2015 v Berlíně zapojilo na čtvrt milionu lidí. Protestní pochod pořádala německá odborová centrála DGB 
společně s dalšími 170 organizacemi. K protestu se připojil také OS KOVO, který do Berlína vyslal dvanácti-
členný tým svých zástupců. 
Šlo o nejmasovější akci proti transatlantickým obchodním dohodám a vůbec největší protest, jaký Německo 
během předchozích deseti let zažilo. Masy s doprovodem dvou desítek alegorických vozů prošly od monumen-
tální budovy nádraží Berlin Hauptbanhof kolem říšského sněmu a Brandenburské brány k Vítěznému sloupu. 
Ještě před demonstrací byla komisi EU předána petice proti TTIP a CETA s podpisy tří milionů lidí z celé 
Evropy. 

VII. sjezd OS KOVO: „Měníme se v čase“
Na sedmý sjezd Odborového svazu KOVO ve dnech 15.–17. června 2017 v olomouckém Clarion Congress 
Hotelu přijelo 190 delegátů. Ti zvolili nejužší vedení svazu a v duchu motta „Měníme se v čase“ definovali 
hlavní priority pro příští roky. Na zahájení sjezdu přijala pozvání řada významných hostů, mezi jinými předse-
da Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, premiér Bohuslav Sobotka, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy 
Filip Žáček či předseda ČMKOS Josef Středula. Ze zahraničí přijeli zástupci patnácti evropských zemí, 
například generální tajemník IndustriAll Global Valter Sanchez, generální tajemník industriAll Europe Luc 
Triangle, předseda slovenských kováků Emil Machyna, představitel německého DGB Helmut Fiedler a řada 
dalších. Delegáti zvolili do vedení OS KOVO Jaroslava Součka a místopředsedy Libora Dvořáka, Tomáše 
Valáška  a Ing. Pavla Komárka. 
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Jak to vidí regiony

Za RP OS KOVO Zlín odpověděl kolega Blažek
1. V uplynulých 25 letech prošel OS KOVO 

řadou změn a inovací. Jsem rád, že jsme si 
osvojili způsoby a metody nezávislého zastu-
pování zaměstnanců, pomohli našim členům, 
kteří prodávají svou práci za mzdu, ustáli sedm 
let vlády pravicových kabinetů, překonali 
ekonomickou krizi z roku 2008 a postavili se 
novým výzvám neoliberálního podnikání 
v současnosti. Abychom bilanci vyvážili, můžeme říci, že 
máme stále velkou rezervu v odborovém sdružování a stále 
silnou inspiraci v odborových aktivitách našich kolegů za 
hranicemi ČR. Stěžejním východiskem pro hodnocení je 
důvěra a aktivní zájem zaměstnanců a úspěšné aktivity 
zástupců organizačních jednotek OS KOVO v podnicích.

2. Rozšiřování působnosti OS KOVO u nových zaměstna-
vatelů a růst členské základny v našem kraji.

3. Popřejme si, aby náš Odborový svaz KOVO nikdy 
nepřestal usilovat o zlepšování pracovních a mzdových 
podmínek našich členů a zaměstnanců v ČR a k tomuto měl 
vždy dostatečnou sílu a podporu. 

Za RP OS KOVO Praha a střední Čechy nám odpovídal 
kolega Fiala

1. Přes politickou transformaci a posílení 
soukromého sektoru OS KOVO zůstalo silou, 
která dokáže hájit zájmy pracujících, a to 
nejenom na celostátní úrovni, ale i individuálně 
při kolektivním vyjednávání. Rukopis 
OS KOVO je patrný ve všech změnách legisla-
tivy týkající se práce a zaměstnanců. V řadách 
OS KOVO vyrostly významné osobnosti, které se staly 
vlivnými politiky, čímž se OS KOVO podílí na formování 
politické kultury.

2. Profilace legislativy, zejména zákoníku práce, kterým 
jsou přiměřeným způsobem chráněny zájmy a práva pracují-
cích. Schopnost ventilovat zájmy pracujících proti negativní-
mu vývoji sociálních podmínek a nepříznivému vývoji 
minimálních i průměrných mezd.

3. Schopnost kontinuální transformace a přizpůsobení se 
měnícím se podmínkám v českém podnikatelském prostoru 
a tím posílení pozice odborů ve vztahu k zaměstnavatelům. 
Prohloubení zahraniční spolupráce a schopnost organizovat 
společné aktivity a akce s cílem sjednocování podmínek na 
trhu práce.

Za RP OS KOVO Brno se vyjádřil k našim 
otázkám kolega Grim

1. Hodnotit vliv odborů obecně na regionál-
ní úrovni je složité. Je to dáno především tím, že 
odbory v regionu působí na výrobním principu. 
To znamená, že u každého zaměstnavatele 
působí odborové organizace samostatně, a to 
podle svých možností, schopností a daných 
podmínek. Snahy koordinovat postup ZO např. při kolektiv-
ním vyjednávání se v minulosti příliš neosvědčily. Odbory 

nemají na regionální úrovni sociálního partnera, se kterým by 
bylo možné vyjednávat pracovní a mzdové podmínky zaměst-
nanců. Zastoupení odborů v regionálních strukturách je 
omezeno pouze na příjímání informací. Vliv odborů u jednotli-
vých zaměstnavatelů se diametrálně liší. Je to ovlivněno 
historickými podmínkami, složením managementu, kvalitou 
zástupců zaměstnanců a také samotnou poptávkou zaměstnan-
ců po působení odborové organizace. V našem regionu se 
vyskytují zaměstnavatelé, kteří odbory odmítají, neplní svoje 
zákonné povinnosti vůči zástupcům zaměstnanců, a naopak 
jsou zaměstnavatelé, kteří vnímají odbory jako skutečné 
zástupce zaměstnanců a spolupracují s nimi více, než jim 
ukládá zákon. Pozitivní je zjištění, že poptávka po členství 
v odborech v poslední době neklesá.

2. Jedním z obrovských úspěchů OS KOVO je bezesporu 
organizace nejdelší stávky ve výrobní sféře, která se uskuteč-
nila ve společnosti  IGW Brno, kdy se poprvé v novodobé 
historii podařilo přerušit práci na celých devět dní. Vítězná 
stávka ukázala, že toto ústavní a zákonné právo umíme 
prakticky využít i v podmínkách ČR.

Jako další úspěch vnímám schopnost OS KOVO působit 
u zaměstnavatelů prostřednictvím organizačních jednotek bez 
právní osobnosti, která posouvá úroveň zastupování zaměst-
nanců na profesionální úroveň, přičemž současně odpadají 
povinnosti ZO, vyplývající z právní osobnosti.

3. Do dalších let bych popřál OS KOVO dostatek odvahy 
a síly provést nezbytné změny, aby nenásledoval odborové 
svazy, kterým výrazně klesla členská základna a kterým 
pomalu docházejí peníze.

Za RP OS KOVO Plzeň odpověděl kolega Kužel
1. Vliv odborů a OS KOVO v regionu je 

v rámci působení nejen ve firmách a společnos-
tech prostřednictvím základních organizací 
a seskupení členů velký, ale je vidět také na 
regionální úrovni při spolupráci s orgány státní 
správy, jako je například Úřad práce, státní úřad 
inspekce práce nebo krajská tripartita. Bez vlivu 
OS KOVO jako takového, bez vlivu vlastní členské základny 
prostřednictvím svých členů by nedocházelo u velké části 
zaměstnanců, kterou zastupuje, k růstu mezd a životní úrovně.

2. Nelze za celou dobu najít pouze dva úspěchy, a to nejen 
abych nezapomněl na někoho, na něco, ale abych neupřednost-
ňoval menší před větším a naopak. Jako hlavní, výrazný 
a velký úspěch všech, členů, předsedů jednotlivých organizací 
a členů výborů včetně seskupení členů lze vzít nejen skuteč-
nost, že odbory nemizí, nezanikají, jak by si někteří přáli, ale 
naopak, rostou, zvyšují členskou základnu a posilují svoji roli.  
A další úspěch? Velký, který opravdu stojí za uveřejnění 
a zmínku, to je dle mého názoru vstup každého nového člena, 
vznik nového seskupení členů, vznik základní organizace, 
sjednání nové kolektivní smlouvy, obhajoba práv zaměstnan-
ců. To jsou úspěchy, které stojí za zmínění.

3. Mnoho dalších úspěšných let, minimálně v délce 
blížících se oslav kulatého 50. nebo 100. výročí, aby byl stále 
v plné síle, v síle nových, stále přibývajících členů, aby 

Položili jsme několik otázek k výročí samostatného českého OS KOVO 
zástupcům regionálních pracovišť:
1) Jak hodnotíte vliv odborů ve vašem regionu za 25 let samostatného       
    českého OS KOVO?
2) Vyzdvihněte dva úspěchy OS KOVO z vašeho regionu za posledních 25 let, které stojí za zmínění.
3) Co byste popřál OS KOVO do dalších let? 
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úspěchy, kterých dosáhl, stále rozšiřoval a přinášel nejen svým 
členům, zaměstnancům, které zastupuje, ale i společnosti, ve 
které žijeme, jen dobré a lepší podmínky. 

Za RP OS KOVO Hradec Králové se pro Kovák vyjádřil 
kolega Šamánek

1. Vliv odborů v počátečních letech samo-
statnosti českého OS KOVO klesal úměrně s 
pozicí členské základny a protitlaku zaměstna-
vatelů a také vzniku nových firem, kde odbory 
nevznikly. Od počátku nového tisíciletí se 
sestupný trend zastavil a po stabilizaci členské 
základny pomalu rostl i vliv odborů ve firmách. 
I díky regionální struktuře OS KOVO a odborné spolupráci 
svazu se základními organizacemi. V posledních letech opět 
vliv významně roste a je také závislý na hospodářské situaci ve 
firmách. Když se firmám daří, mohou odbory vyjednat dobré 
podmínky a daří se to. Když jsou firmy na tom špatně, tak 
odbory alespoň tlačí na dodržování zákonů vůči zaměstnan-
cům. OS KOVO vymýšlí i nové způsoby působnosti a možnost 
nejprve založit seskupení členů vede k rozšíření vlivu odborů 
ve firmách. To vede mimo jiné i ke zvyšování počtu členů v 
našem regionu v posledních pěti letech.

2. V našem regionu došlo k řadě úspěchů ve firmách, kde se 
podařilo na jedné straně dosáhnout kvalitních podmínek pro 
zaměstnance, na druhé třeba zmírnit důsledky špatné činnosti 
managementu firem, které přivedly firmy k bankrotu. Je těžké 
vybrat dva úspěchy a nevzpomenout na další. Příkladem může 
být ZO Kovopol Police a její důsledný tlak na zaměstnavatele, 
když šla firma do konkurzu, odboráři udrželi odborovou 
organizaci a pomohli překonat obtížnou situaci a zabránili 
propouštění klíčových zaměstnanců. Dalším příkladem byl 
statečný přístup zaměstnanců odborářů bývalého Gillette 
Jevíčko (dnes Czech Blades Jevíčko), kteří  osobní účastí 
zabránili vystěhování předsedy ZO z kanceláře. Dodnes z toho 
má zaměstnavatel respekt. Také příklady mítinků na pomoc 
kolektivnímu vyjednávání jsou významnými úspěchy, které 
vedly zaměstnavatele k přijetí oprávněných požadavků 
odborů, např. v ETA Hlinsko nebo Kablo Vrchlabí.

3. Do dalších let přeji mnoho sil a zarputilosti při prosazo-
vání oprávněných zájmů odborářů ve firmách a také posílení 
odborné spolupráce OS KOVO se svými organizacemi 
v regionech.

Kolega Švec odpověděl za RP OS KOVO České Budějovice 
1. Obecně vzato, celkově mají odbory dle 

mého názoru velice dobré postavení v rámci 
RHSD Jihočeského kraje.  Co se týče 
OS KOVO, jako velice pozitivní beru pozici 
OS KOVO v regionu v RHSD a následně 
v zapojení do spolupráce na úrovni kraje 
s dalšími subjekty, jako např. hospodářskou 
komorou, společností pro lidské zdroje, úřadem 
práce, technickými středními školami a učňovskými zařízení-
mi. Těmito aktivitami má OS KOVO v regionu velice dobré 
postavení a respekt v jednání se sociálními partnery na úrovni 
kraje.

2. Za největší úspěch považuji zastavení poklesu členské 
základny a její opětovný, i když ne masivní nárůst. To souvisí 
i s dalším tématem a tím je možnost mediálně prezentovat 
aktivity OS KOVO. Díky panu Pokornému jsme viditelní 

v rámci kraje a projevuje se to zejména vznikem nových 
seskupení. Jsem přesvědčen, že díky těmto aktivitám jsme 
veřejností vnímáni pozitivně. Souvisí s tím i medializace 
úspěšných kolektivních vyjednávání, která vede k růstu 
povědomí o významu odborů u široké veřejnosti a respektu 
u zaměstnavatelů.

3. Co si přát do dalších let? Abychom měli vzdělané 
a schopné funkcionáře, kteří budou nahrazovat ty končící. 
OS KOVO bych do budoucna rád popřál, aby se stal operativ-
nějším rekonstrukcí svých orgánů, předpisů a aby dokázal 
veřejnost mediálně zaujmout minimálně stejně pozitivně jako 
ČMKOS v současnosti.

Až z dalekého severu RP OS KOVO Ústí nad 
Labem jsme dostali odpovědi od kolegy 
Zákona

1. Když jsem v OS KOVO začínal, čerpal 
OS KOVO, jeho základní organizace, vliv ze 
své předchozí minulosti, kdy byl zastoupen 
téměř u každého většího zaměstnavatele 
v regionu. Nicméně v průběhu dalších let došlo 
vlivem vývoje ve společnosti a dopadem 
celosvětové krize ke snížení tohoto vlivu a k určitému paraly-
zování působení odborů u jednotlivých zaměstnavatelů. Tento 
trend se však zcela radikálně obrátil zhruba před 5–7 lety, kdy 
došlo k postupnému nárůstu počtu zaměstnanců téměř u všech 
zaměstnavatelů, vznikly nové firmy a zaměstnanci začali cítit 
potřebu obhajovat svoje práva. A tady se projevila předchozí 
práce OS KOVO v regionech, zejména kvalitní odborný
a profesní servis, která přesvědčila zájemce o členství
v odborech, ale i stávající funkcionáře o tom, že se mají obrátit 
na OS KOVO a působit ve firmách pod jeho hlavičkou. Opět 
tedy došlo a stále dochází k posílení vlivu OS KOVO
u jednotlivých zaměstnavatelů v regionu.  

2. Prvním je ten, že se nám podařilo asi před třemi lety 
poprvé od roku 1989 v našem regionu obrátit trend snižování 
počtu členů OS KOVO a tento trend jsme i nadále udrželi 
a členská základna každým rokem narůstá. To mimo jiné 
odráží i důvěru zájemců o členství v odborech v OS KOVO 
a v jeho profesionální servis.

Druhým je podle mého názoru fakt, že téměř všichni 
zaměstnavatelé, u kterých působí OS KOVO, již respektují 
OS KOVO, jeho členy v odborových organizacích a pracovní-
ky RP jako rovnocenné partnery. To odráží dlouhou cestu, 
kterou jednotlivé odborové organizace a OS KOVO, včetně 
pracovníků na RP, urazily, a správný trend do budoucna. 

3. Kvalitní pracovněprávní legislativu, kvalitní odborný 
a profesní servis poskytovaný odborovým organizacím 
a finanční zdraví. A samozřejmě kousek toho štěstíčka!

Ze severu Moravy nám na anketní otázky odpověděl 
kolega Kozel  z RP  OS KOVO Ostrava

1. Odbory prošly za posledních pětadvacet 
let obtížnou fází, musely se potýkat s důsledky 
privatizace, s restrukturalizací průmyslu, 
vstupem zahraničního kapitálu, což s sebou 
přineslo řadu problémů a změn.  

K těm smutným patří například skutečnost, 
že ukončily činnost hutě ve Vítkovicích, z těch pozitivnějších 
bych zmínil velký nárůst autoprůmyslu.

2. Jde-li o úspěchy, kterými se OS KOVO v našem regionu 
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může pochlubit, pak jím rozhodně bylo založení odborů ve 
firmě Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. a později 
založení základních organizací OS KOVO u velké části 
subdodavatelů. 

3. OS KOVO bych do příštích let popřál víc úspěchů 
v zakládání nových základních organizací, podobných, jakým 
byl v našem regionu vznik silných odborů v automobilce 
Hyundai. 

Z historické metropole Moravy jménem RP OS KOVO 
Olomouc odpovídal kolega Hanák

1. Přiměřeně. Mohl by být větší, než je. 
Ovšem jen teoreticky. Zaměstnanci, občané 
ČR, nejsou ochotni BOJOVAT.  Oni jen 
POŽADUJÍ a nadávají (a bojí se).

2. Podíl na tom, že mzdy v kraji už nejsou 
nejnižší v ČR (jsou třetí nejnižší). Že v HELLA 
Mohelnice, po mnoha letech řečnění, vznikla 
ZO OS KOVO. Teď jde o to, jestli vydrží.

3. Sebevědomé, znalé, zodpovědné, morální členy, 
potažmo obyvatele ČR? Modleme se.

Z Vysočiny k nám dorazily odpovědi  
od kolegy Muzikáře z RP OS KOVO Jihlava

1. Vliv odborů a speciálně OS KOVO 
nepopiratelně roste napříč všemi regiony. U nás 
na Vysočině stojí za zmínku např. rostoucí vliv 
v  krajské t r ipar t i tě .  Regionální  rada 

Odborových svazů Kraje Vysočina v posledních letech (pod 
vedením kováka Romana Bence) změnila a zefektivnila nejen 
samotný systém fungování krajské RHSD, jednání jejího 
pléna i předsednictva. Odbory mají nově své zástupce i přímo 
v komisích Rady a výborech Zastupitelstva Kraje Vysočina.   

2. S naší členskou základnou a funkcionáři sdílím coby 
zaměstnanec OS KOVO velmi pozitivní pocit z postupného 
přerodu původně „jednomužného“ detašovaného metodické-
ho pracoviště na „plnohodnotné“ = pětičlenné regionální 
pracoviště. Obecně řečeno – přiblížení  a udržení profesionál-
ních poradenských služeb pro členskou základnu na úrovni 
všech regionů patří mezi naše kovácká „rodinná stříbra“. 

Kladně vnímám i to, že se náš region víceméně bezproblé-
mově vypořádává s postupnou generační obměnou funkcioná-
řů ZO, z nichž se většina osobně podílela na transformaci 
odborů před 25 lety. Podotýkám, že u nás na Vysočině si 
vážíme všech, kteří část svého života plně zasvětili kolegům 
odborářům. Již tradičně je např. květnové výjezdní zasedání 
Rady KS – tzv. „Rada starších“ věnováno setkávání stávajících 
a emeritních funkcionářů ZO. Tzn. nejen bilancování, vzpo-
mínkám, ale i společným diskuzím o současnosti a o možném 
dalším směřování svazu.

3. Sebevědomou a rostoucí členskou základnu, loajální 
a motivované zaměstnance, osvícené a vizionářské vedení. 

(Všem osloveným děkujeme za jejich odpovědi i práci pro 
Odborový svaz KOVO)
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Považujete rozdělení OS KOVO na českou a sloven-
skou část za přínosné?

Každé delenie so sebou prináša pozitíva, aj negatíva 
a človek sa na rozdelenie pozerá inak v reálnom čase a inak 
s odstupom rokov. My, ako zväz, sme uvažovali o možnosti 
zostať spolu aj po rozdelení štátu na Slovenskú republiku 
a Českú republiku. Premiér SR, v tom čase  Vladimír Mečiar, 
však povedal, že ak sa nerozdelia federálne občianske zväzy 
a inštitúcie, tak ich zruší zo zákona. 

Naše rozdelenie prebehlo veľmi kultivovaným 
spôsobom, a to aj preto, že odbory vtedy aj dnes 
mali a majú rovnaké hodnoty, z ktorých hlavná je 
zastupovať svojich členov, obhajovať ich práva, 
prejavovať solidaritu a robiť všetko preto, aby sa 
zlepšovali sociálne a ekonomické podmienky 
zamestnancov. 

Ako dva samostatné zväzy si však navzájom 
pomáhame, pravidelne sa stretávame, vymieňame 
si skúsenosti a občas si aj závidíme. Ale tak, ako to 
povedal pán Jan Werich: „Závidieť sa môže, ale 
dopriať sa musí.“ 

V rámci východnej Európy OZ KOVO a OS KOVO 
rozdelenie úspešne zvládli a posúvajú sa ďalej, aj napriek 
niektorým chybám a nedostatkom, ale to ku každej práci patrí. 

Ak sú priateľstvá silné, tak vydržia dlho. Tie naše boli silné 
už pred rozdelením a zostávajú silné aj po ňom, a za to patrí 
moja vďaka všetkým, na oboch stranách.

Jaký rozdíl vidíte mezi OS KOVO a OZ KOVO po 
rozdělení federace?

Hodnotiť prácu iných je niekedy veľmi ťažké, lebo človek 
nepozná detailne všetky skutočnosti, ktoré majú na to vplyv. 
Najdôležitejšie je, aby členská základňa obidvoch zväzov bola 
čo najviac spokojná s prácou odborov a svojich predákov, lebo 
ak je spokojných viac ako 50 percent, môžeme ďalej napredo-
vať. Ak sú spokojné dve tretiny, sme úspešní, lebo v politike 

dve tretiny znamenajú 100 percent.

Ja to skôr zhodnotím tak, je prvoradé, aby 
odbory v oboch krajinách – na Slovensku aj 
v Česku –  boli úspešné, rástla im členská základ-
ňa a budovali stabilnú a silnú občiansku spoloč-
nosť. Bez silných odborov a ich vplyvu nemôže 
byť stabilita, rovnováha v odmeňovaní a istota pre 
ľudí práce. Vysvedčenia nám vždy vystavia naši 
členovia. 

My, aj v Čechách aj na Slovensku, sa musíme 
rozhodnúť, s kým budeme dýchať spoločný 
vzduch a zdieľať spoločné hodnoty. Všetko sa 
mení a my si položme otázku, čo sme schopní 
urobiť, aby sme to zvládli a udržali a vylepšili 

vlastné pozície. Bez nápadov sa to nedá a bez zvolenia právnej 
cesty tiež nie.

Držím palce obom našim zväzom, aby sme mali dobré 
nápady a zvolili si správnu cestu k úspechu.                       (em)

Odbory bez hranicZeptali jsme se předsedy OZ KOVO Emila Machyny jak hodnotí 
odbory po 25 letech rozdělení

NÁZORY Z REGIONŮ / ROZHOVOR S PŘEDSEDOU OZ KOVO E. MACHYNOU 



MYSLÍME NA
BUDOUCNOST

ZAMĚSTNANCŮ
STAŇ SE ČLENEM I TY

Členstvím v OS KOVO získáte:

SÍLU A PROFESIONALITU NEJVĚTŠÍHO 
ODBOROVÉHO SVAZU V ČR

LEPŠÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY
VYŠŠÍ MZDY, KVALITNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ OCHRANU

SOLIDÁRNÍ POMOC PŘI ŽIVELNÍCH POHROMÁCH

WWW.OSKOVO.CZ
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Správné znění tajenky z čísla 4: Křížovky TV pohoda, váš průvodce televizními seriály. Správně luštil a potřebné štěstí při losování měl David Černín z Ostravy. Blahopřejeme! 
Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 27. března). Máme pro vás 
překvapení, tuto křížovku bude sponzorovat OS KOVO a vylosovaných výherců bude pět, a můžou se těšit na dárky, které pro vás připravil Odborový svaz KOVO. Na tajenku 
z tohoto čísla čekáme do 11. dubna 2018 na doručovací adrese redakce nebo na emailu: novakova.miloslava@cmkos.cz

mailto:novakova.miloslava@cmkos.cz
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