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Úvod 2009

Tato publikace nazvaná „Faktografie“ vychází jako samo-

statn˘ materiál V. sjezdu Odborového svazu KOVO, kter˘ se

koná ve dnech 18. – 20. ãervna 2009 v Hradci Králové.

Obsahem Faktografie je soubor faktick˘ch v˘sledkÛ, dat

a událostí z nejv˘znamnûj‰ích oblastí ãinnosti odborového

svazu zejména v období mezi IV. a V. sjezdem, prezentovan˘

jednoduch˘mi a srozumiteln˘mi prostfiedky. UÏití Faktografie

není vyhrazeno pouze na dobu konání V. sjezdu, ale mûla by

se stát historick˘m dokumentem, kter˘ zachycuje jednu z etap

v˘voje svazu, a dÛleÏit˘m zdrojem informací pro funkcionáfie

a odborové orgány na v‰ech stupních. „Faktografie“, v první

fiadû pojatá jako obecnû srozumitelná publikace, neobsahuje

vyãerpávající informace. Ty jsou dostupné na pfiíslu‰n˘ch

stránkách internetu nebo intranetu OS KOVO, pfiípadnû pfiímo

na jednotliv˘ch specializovan˘ch úsecích OS KOVO.



Historický přehled
● Sjezdy Odborového svazu KOVO

● Zasedání Rady OS KOVO od IV. sjezdu
● Celostátní porady zástupcÛ ZO OS KOVO
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Ustavující sjezd Odborového svazu
KOVO

V roce 1993 (k 1. 1. 1993) do‰lo na základû ústavního
zákona k rozdûlení tehdej‰í âeskoslovenské federativní repub-
liky na âeskou a Slovenskou republiku. Na tento fakt reagoval
i Odborov˘ svaz KOVO (tehdej‰í název – Odborov˘ svaz
KOVO v âSFR). 

V dubnu se se‰el v Brnû mimofiádn˘ sjezd OS KOVO
v âSFR, kter˘ rozhodl o rozdûlení svazu na samostatn˘ Odbo-
rov˘ svaz KOVO pro âeskou republiku a Odborov˘ zväz
KOVO pro Slovenskou republiku.

Sloven‰tí kolegové následnû odjeli do Pie‰Èan, kde mûli
svÛj ustavující sjezd, a delegáti z âeské republiky pokraãovali
jednáním ustavujícího sjezdu Odborového svazu KOVO (OS
KOVO), kter˘ se konal ve dnech 2. – 3. dubna 1993. Od toho-
to sjezdu se také datuje souãasné ãíslování sjezdÛ OS KOVO.

Sjezd uznal stejná nástupnická práva a závazky po zanik-
lém OS KOVO v âSFR jak pro OS KOVO, tak i pro OZ KOVO
zejména v oblastech zahraniãní spolupráce a ãlenství v mezi-
národních odborov˘ch organizacích, spolupráce s partnersk˘-
mi odborov˘mi svazy, v oblasti majetkové a ãlenství ve sdru-
Ïeních spravujících odborov˘ majetek. 

Potvrdil kontinuitu existence základních organizací OS
KOVO v âSFR a v‰ech jejich práv a povinností v podmínkách
OS KOVO.

Souãasnû pfiijal prohlá‰ení ke snahám vlády âeské repub-
liky omezit odborová práva, vãetnû kolektivního vyjednávání.
Jak pfiíznaãné pro dobu, kdy se schází souãasn˘ V. sjezd.

V dobû konání sjezdu se se‰la Rada OS KOVO a zvolila
pfiedsedu a místopfiedsedy OS KOVO. Kol. Ing. Jan Uhlífi byl
zvolen pfiedsedou OS KOVO a do funkcí místopfiedsedÛ byli
zvoleni: Milan ·tûch, Lubomír ·tencl a Josef Stfiedula, hlavním

pokladníkem Václav Rajdl.

II. sjezd Odborového svazu KOVO

II. sjezd Odborového svazu KOVO se konal ve dnech
19. – 21. ãervna 1997 v Ostravû v Domû kultury Vítkovice. 

Zab˘val se situací v ãeském prÛmyslu, prÛmyslovou politi-
kou vlády, nedostateãnou rolí orgánÛ státu ve zvy‰ování
exportní v˘konnosti podnikÛ a tím celé âR. Dále se zab˘val
situací v uãÀovském ‰kolství a jiÏ tehdy poukazoval na hrozící
nebezpeãí poklesu kvalifikovanosti v dûlnick˘ch profesích.
PoÏadoval zmûnu legislativy v oblasti zamûstnanosti a to pfie-
dev‰ím v oblasti zamûstnávání osob se zmûnûnou pracovní
schopností a ve zpfiísnûní podmínek pro zamûstnávání cizích
státních pfiíslu‰níkÛ. Pfiijal z dlouhodobého hlediska zásadní
rezoluci „SluÏba základním organizacím – priorita OS KOVO“.

V prÛbûhu jednání sjezdu se uskuteãnilo zasedání Rady
OS KOVO, které zvolilo do funkce pfiedsedy OS KOVO Jana
Uhlífie, do funkcí místopfiedsedÛ byli zvoleni Lubomír ·tencl,
Josef Stfiedula a Jaroslav Souãek. Hlavním pokladníkem byl
zvolen Václav Rajdl.

Sjezdy Odborového svazu KOVO



III. sjezd Odborového svazu KOVO

V Praze v Národním domû na Smíchovû se ve dnech
21. – 23. ãervna 2001 konal III. sjezd Odborového svazu
KOVO. 

Ve sv˘ch závûrech konstatoval pokraãování platnosti pro-
gramov˘ch dokumentÛ I. a II. sjezdu OS KOVO. PoÏadoval
iniciovat poji‰tûní penûz ãlenÛ vloÏen˘ch do penzijních fondÛ.
Dále pak, aby pfii jednání v tripartitû zástupci odborÛ prosazo-
vali náhradní fie‰ení za zru‰ení dÛchodov˘ch kategorií. Rozho-
dl o novém principu ãlenûní OS KOVO a to podle velikosti
ãlenské základny s cílem, aby hlasy jednotliv˘ch zmocnûncÛ
mandátov˘ch obvodÛ (ãlenÛ Rady OS KOVO) mûly stejnou
váhu. Stejn˘ princip schválil i pro zmocnûnce SMO (ãleny
Pfiedsednictva OS KOVO).

Pfiijal „Prohlá‰ení k restrukturalizaci ãeského oceláfiského
prÛmyslu“, ve kterém poÏadoval, aby restrukturalizace byla
fie‰ena komplexnû, aby ru‰ení pracovních míst v oceláfiském
prÛmyslu bylo vyváÏeno vãasnou tvorbou nov˘ch pracovních
pfiíleÏitostí, zejména v˘stavbou nov˘ch provozÛ navazujících
na hutní prvov˘robu. Tím zabezpeãení zv˘‰ené pfiidané hod-
noty oceláfisk˘ch v˘robkÛ a konkurenceschopnosti ãeského
oceláfiského prÛmyslu na svûtov˘ch trzích.

Pfiijal také „Prohlá‰ení III. sjezdu OS KOVO“ k zákoníku
práce, ve kterém mimo jiné vyzval k integraci odborov˘ch
svazÛ s cílem vytvofiit silné a akceschopné odbory.

V prÛbûhu jednání sjezdu se uskuteãnilo zasedání Rady
OS KOVO, které zvolilo do funkce pfiedsedy OS KOVO Jana
Uhlífie, do funkcí místopfiedsedÛ byli zvoleni Josef Stfiedula,
Jaroslav Souãek a Miroslav Kosina. Hlavním pokladníkem byl
zvolen Václav Rajdl.

IV. sjezd Odborového svazu KOVO

Jednání IV. sjezdu Odborového svazu KOVO se  uskuteã-
nilo ve dnech 23. – 25. ãervna 2005 v Kongresovém centru
Aldis Hradec Králové, zde se koná i souãasn˘ V. sjezd Odbo-
rového svazu KOVO.

V prohlá‰ení, které sjezd pfiijal, se mimo jiné praví: „Pokud
by mûlo dojít k oslabení postavení odborÛ a tím i zamûstnan-
cÛ – zejména v podnicích – a oslabení role kolektivních smluv,
bude OS KOVO protestovat v‰emi moÏn˘mi zpÛsoby a vyz˘-
vá k témuÏ ostatní odborové svazy sdruÏené v âMKOS.“

Liberalizací rozumí OS KOVO roz‰ífiení prostoru pro kolek-
tivní vyjednávání, nikoli poru‰ení rovnováhy sil ve prospûch
zamûstnavatelÛ tím, Ïe úãast odborÛ bude omezována. 

OS KOVO na rozdíl od nûkter˘ch firem nesponzoruje poli-
tické strany, jeho ãleny je v‰ak v˘znamn˘ poãet obãanÛ – voli-
ãÛ, které bude informovat o postoji vlády i poslancÛ a senáto-
rÛ k zákoníku práce. 

Poprvé sjezd rozhodl o velikosti Rady OS KOVO a o poãtu
zástupcÛ v Radû OS KOVO za jednotlivé KS OS KOVO. Dále
ve stanovách zru‰il mandátové obvody, nahradil je volebními
obvody a rozhodl, Ïe velikost a poãet volebních obvodÛ je
v pravomoci pfiíslu‰n˘ch KS OS KOVO. Schválil sníÏení poãtu
místopfiedsedÛ na tfii tím, Ïe zru‰il funkci hlavního pokladníka.

V prÛbûhu jednání IV. sjezdu se se‰lo první zasedání Rady
OS KOVO, které zvolilo do funkce pfiedsedy OS KOVO Jose-
fa Stfiedulu, do funkcí místopfiedsedÛ byli zvoleni Jaroslav
Souãek, Jaromír Endlicher a Ing. Jifií Marek. 

IV. sjezd byl zatím poslední sjezd Odborového svazu
KOVO. Dnes se schází dal‰í, v pofiadí V. sjezd.  ZáleÏí na nás,
na delegátech a úãastnících, jak˘ bude, jaké závûry pfiijme,
kam nasmûruje na dal‰í ãtyfii roky Odborov˘ svaz KOVO.
V dal‰í ãásti faktografie pfiedkládáme závûry jednání Rad
Odborového svazu KOVO, které se konaly v dobû od IV. sjez-
du OS KOVO. Nejedná se o pln˘ v˘ãet usnesení, ale o hlav-
ní body jednání jednotliv˘ch zasedání Rad OS KOVO.
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Zasedání Rady OS KOVO od IV. sjezdu

2. zasedání Rady OS KOVO 
(6. fiíjna 2005 – Praha)

Rada OS KOVO se zab˘vala mimo jiné i situací okolo pfii-
pravované podpÛrné akce k zákoníku práce. Rozhodla vyslo-
vit podporu konání spoleãné protestní podpÛrné akce na pod-
poru takového ZP, kter˘ nezhor‰í stávající postavení zamûst-
nancÛ, organizované âMKOS. V pfiípadû, Ïe Rada âMKOS
dne 10. 10. 2005 nerozhodne o konání spoleãné akce, povû-
fiila Rada OS KOVO V˘konné vedení OS KOVO svolat mimo-
fiádné zasedání Pfiedsednictva OS KOVO, které rozhodne
o termínu a formû protestu ze strany OS KOVO.

Dále se Rada OS KOVO zab˘vala pfiíspûvkovou morálkou
jednotliv˘ch ZO OS KOVO a uloÏila V˘konnému vedení pro-
vést rozbor organizací, které nedoplatily, nebo neplatí ãlenské
pfiíspûvky OS KOVO, nebo u kter˘ch je nerovnomûrná v˘‰e
odvodu tûchto ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ, ãi odvedené pfiíspûvky
jsou pod v˘‰í minimální mzdy. Tento rozbor pfiedkládat Radû
OS KOVO k projednání vÏdy spolu se zprávou o hospodafiení
OS KOVO.

V dal‰ím jednání ustavila Komisi pro Stanovy OS KOVO
a schválila klíã pro volbu delegátÛ IV. sjezdu âMKOS.

3. zasedání Rady OS KOVO 
(29. – 30. bfiezna 2006 – Hradec Králové)

Rada OS KOVO na tomto zasedání schválila harmono-
gram a materiály ke kampani na podporu kolektivního vyjed-
návání podnikov˘ch kolektivních smluv na rok 2007. Dále pro-
jednala a schválila novely vnitfiních dokumentÛ OS KOVO tak,
aby odpovídaly závûrÛm IV. sjezdu OS KOVO. Na základû
závûrÛ k pfiíspûvkové morálce jednotliv˘ch ZO OS KOVO (viz.
závûry z 2. zasedání) R - OS KOVO projednala a pfiijala mate-
riál „Zdokonalení systému odvodu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ“.

4. zasedání Rady OS KOVO 
(8. ãervna 2006 – Jihlava)

Rada OS KOVO se mimo jiné zab˘vala situací v regionál-
ním právním poradenství, hlavnû z pohledu podílu nákladÛ OS
KOVO na úhradû této ãinnosti. DÛvodem byl fakt, Ïe máme
své právníky a ãinnost Regionálního právního poradenství
(RPP) jsme de facto vyuÏívali minimálnû.  Vyslovila souhlas
s pokraãováním ãinnosti RPP do konce roku 2006 ve stejném
reÏimu jako dosud, tzn. Ïe odborové svazy budou hradit ty
sluÏby, které si odeberou s tím, Ïe bude vyuÏita sloÏená zálo-
ha pro dofinancování rozdílu mezi pfiíjmy a v˘daji (vznikl˘ defi-
cit).

OS KOVO nebude v roce 2007 dále pokraãovat ve vyuÏí-
vání RPP. Pokud nemají odborové svazy zájem podílet se na
ãinnosti RPP v roce 2007, tak mají moÏnost ze systému
vystoupit – nejpozdûji v‰ak do 30. 9. 2006 s tím, Ïe tyto odbo-
rové svazy nebudou blokovat moÏnost pro dal‰í odborové
svazy tuto sluÏbu pod hlaviãkou âMKOS provozovat za pod-
mínky financování tûmito odborov˘mi svazy, které mají o sluÏ-
bu zájem. Pokraãovalo projednávání a schvalování vnitfiních
dokumentÛ OS KOVO, tak aby odpovídaly závûrÛm IV. sjezdu
OS KOVO.

5. zasedání Rady OS KOVO 
(4. – 5. fiíjna 2006 – Hradec Králové)

Rozhodla svolat na den 24. fiíjna 2006 do Hradce Králové
celostátní poradu zástupcÛ ZO OS KOVO. 

Rada OS KOVO pfiijala stanovisko ke snaze vlády
a zamûstnavatelÛ o zmûnu úãinnosti nového zákoníku práce
ve znûní: „Odborov˘ svaz KOVO nesouhlasí s rozhodnutím
stávající vlády a tlakem zamûstnavatelÛ na posunutí úãinnosti
nového zákoníku práce o jeden rok. Tuto snahu vnímáme jako
krok, kter˘ mÛÏe vést v budoucnu  ke zru‰ení zákoníku práce
v oãekávání v˘hry v pfiedãasn˘ch volbách. Je to pokus o zhor-
‰ení postavení zamûstnancÛ a jejich zástupcÛ. Odborov˘ svaz
KOVO jiÏ pfied parlamentními volbami 2006 avizoval, Ïe bude
bránit zákoník práce v pfiípadû, Ïe bude ohroÏena jeho exi-
stence. Vnímáme tyto kroky vlády jako cestu vedoucí k naru-
‰ení sociálního smíru v âeské republice. Nejsou to odbory, kdo
tento stav vyvolává. Jsou to zejména zamûstnavatelé repre-
zentovaní Svazem prÛmyslu a dopravy âR a z politick˘ch
stran zejména ODS, kdo zkou‰í najít hranici trpûlivosti odborÛ
a zamûstnancÛ.  Na takové snahy jsme pfiipraveni razantnû
reagovat v‰emi typy odborov˘ch protestních aktivit. âeská
republika musí b˘t i nadále zemí, kde je dostateãnû garanto-
váno postavení zamûstnancÛ a jejich zástupcÛ.“

V této souvislosti pfiijala dal‰í stanovisko a to k pfiípravû
nafiízení vlády, kter˘m se stanoví okruh a rozsah jin˘ch dÛleÏi-
t˘ch osobních pfiekáÏek v práci, ve znûní: „Jako absurdní
a spoleãensky neúnosn˘ povaÏuje OS KOVO postoj zamûst-
navatelÛ reprezentovan˘ Svazem prÛmyslu a dopravy âR vÛãi
návrhu nafiízení vlády, kter˘m se stanoví okruh a rozsah jin˘ch
dÛleÏit˘ch osobních pfiekáÏek v práci. Odborov˘ svaz KOVO
nevidí Ïádn˘ logick˘ dÛvod pro omezení poskytování ‚place-
ného volna’ zamûstnancÛm v pfiípadech, které uvádí návrh
nafiízení vlády. Napfi. snaha dostat zamûstnance do situace,
kdy má pfiedvídat skuteãnost, Ïe mu zemfie pfiíbuzn˘ a Ïe si
má na tento uÏ tak tragick˘ okamÏik individuálnû nebo v kolek-
tivní smlouvû sjednat náhradu mzdy, je pokus o návrat právní-
ho stavu na poãátek 20. století, kdy se tyto pracovnû právní
vztahy teprve utváfiely. V‰echny stávající oblasti pracovního
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volna s náhradou mzdy by mûly b˘t i nadále garantovány
a nikdo by je nemûl zpochybÀovat. Odborov˘ svaz KOVO
vnímá tento postoj jako dal‰í z fiady pokusÛ o sníÏení posta-
vení a jistot zamûstnancÛ v âR, proti kter˘m budeme velmi
aktivnû vystupovat.“

6. zasedání Rady OS KOVO 
(14. – 15. bfiezna 2007 – Hradec Králové)

Rada OS KOVO se zab˘vala prÛbûÏnou informací o odbo-
rov˘ch aktivitách OS KOVO, zejména pak v kolektivním vyjed-
návání PKS. V této souvislosti konstatovala, Ïe OS KOVO je
pfiipraven po v‰ech stránkách  pomoci oprávnûn˘m poÏadav-
kÛm na‰ich ãlenÛ, reprezentovan˘m poÏadavky na‰ich ZO pfii
kolektivním vyjednávání, a vyz˘vá v‰echny ZO k pfiípadné
solidární pomoci.

Schválila pfiipravenou KampaÀ BOZP OS KOVO 2007
a uloÏila, aby pfiíslu‰ná KS OS KOVO projednávala roãní plány
kontrolních akcí zpracovan˘ch pfiíslu‰n˘m MP v Radû KS OS
KOVO.

7. zasedání Rady OS KOVO 
(14. ãervna 2007 – Jihlava)

Rada OS KOVO se podrobnû zab˘vala pfiípravou demon-
strace organizované âMKOS dne 23. 6. 2007 proti pfiipravo-
vané reformû vefiejn˘ch financí a vyzvala ãleny OS KOVO
k úãasti na této demonstraci.

8. zasedání Rady OS KOVO 
(3. fiíjna 2007 – Hradec Králové)

Vzhledem k návrhÛm na zmûnu podmínek podílu na finan-
cování ãinnosti v oblasti BOZP ze strany státu pfiijala Rada OS
KOVO zmûnu Stanov OS KOVO a to tak, aby Stanovy OS
KOVO odpovídaly podmínkám stanoven˘m státem. Schválila
úpravu znûní § 3 Stanov OS KOVO v tomto znûní: 
(1) Pro naplÀování sv˘ch cílÛ a poslání 

a) vyuÏívá OS KOVO a jeho organizaãní jednotky v‰ech
forem a práv dan˘ch mezinárodními smlouvami
a úmluvami ratifikovan˘mi a vyhlá‰en˘mi âeskou
republikou nebo jejími právními pfiedchÛdci, Ústavou
a ostatními zákony âeské republiky.

b) vykonává OS KOVO a jeho základní organizace kon-
trolu nad stavem bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci
u jednotliv˘ch zamûstnavatelÛ.

9. zasedání Rady OS KOVO 
(5. – 6. bfiezna 2008 – Hradec Králové)

Rada OS KOVO se zab˘vala informací o závûrech 2. celo-
státní porady zástupcÛ ZO OS KOVO konané dne 15. 4. 2008
v Hradci Králové. Dále se zab˘vala situací v pfiípravû novely
zákoníku práce, pfiípravû dÛchodové reformy a postupem proti
krokÛm vládní koalice. K tûmto problémÛm pfiijala Rada OS
KOVO následující usnesení:

K zákoníku práce:
Rada OS KOVO se v souvislosti s pfiípravou vûcné nove-

ly zákoníku práce obává, na základû rÛzn˘ch signálÛ, Ïe
mohou vzniknout pfii její tvorbû návrhy, které ve v˘sledku
v˘raznû sníÏí ochranu zamûstnancÛ, které zastupujeme.
Pokud by byla tato obava potvrzena, je OS KOVO pfiipraven
chránit práva zamûstnancÛ i s pouÏitím v‰ech dostupn˘ch
odborov˘ch prostfiedkÛ. Pro OS KOVO je ochrana práv
zamûstnancÛ to nejdÛleÏitûj‰í, protoÏe pokud bude ze zákonÛ
vytûsnûna, tak jiÏ není, co by zamûstnance chránilo!!!

K dÛchodové reformû:
Odborov˘ svaz KOVO nesouhlasí s nekoncepãnû

navrÏenou reformou dÛchodÛ v âR! Pokraãování pfiípravy
reformy dÛchodÛ bez dosaÏení celospoleãenské shody
a v kombinaci s odebíráním velké ãásti zdrojÛ kvÛli zastropo-
vání odvodÛ na sociální poji‰tûní je riskantní a nezodpovûdné! 

Tento dÛchodov˘ pokus na lidech mÛÏe uvrhnout budoucí
generace do nefie‰itelné Ïivotní situace, která se bude velmi
tûÏce a zdali vÛbec napravovat! Nechceme pracovat déle a za
men‰í dÛchody!

OS KOVO také poÏaduje zohlednûní tûÏké fyzické a psy-
chicky nároãné práce, jak bylo uvedeno ve stanovisku
âMKOS!

K postupu proti krokÛm vládní koalice:
OS KOVO vyjadfiuje svou nespokojenost s dopady, které

jsou zpÛsobeny jak reformou vefiejn˘ch financí, tak pfiipravo-
vanou reformou dÛchodÛ, reformou zdravotnictví a enormním
nárÛstem cen. OS KOVO je pfiipraven podpofiit v‰echny akti-
vity smûfiující k eliminaci tûchto dopadÛ a navrhuje uspofiádá-
ní protestní demonstrace v druhé polovinû kvûtna 2008. 

OS KOVO podpofií v‰echny informaãní aktivity vedoucí
k získání podpory ãlenÛ a obãanÛ âR. 

10. zasedání Rady OS KOVO 
(19. ãervna 2008 – Jihlava)

Aby se na‰e ZO OS KOVO mohly úãastnit i stávek, které
nevyhla‰uje a pfiímo neorganizuje Odborov˘ svaz KOVO, napfi.
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âMKOS nebo pfiípadná spoleãná stávka s pedagogy na
odborn˘ch uãili‰tích, schválila Rada OS KOVO novelu stávko-
vého fiádu OS KOVO a to v doplnûní následujícího textu: „Sta-
tutární orgán základní organizace má právo rozhodnout o jejím
pfiipojení ke stávce vyhlá‰ené jinou odborovou organizací,
která pÛsobí u stejného zamûstnavatele, nebo ke stávce
vyhlá‰ené Snûmem âMKOS.“ Rada OS KOVO v dal‰ím jed-
nání mimo jiné schválila harmonogram pfiíprav V. sjezdu OS
KOVO.

11. zasedání Rady OS KOVO 
(15. – 16. fiíjna 2008 – Hradec Králové)

Rada OS KOVO se zab˘vala dal‰ími pokusy o prosazení
novely zákoníku práce, dopady svûtové finanãní krize, v té
souvislosti i dopady krize na kolektivní vyjednávání, a aktuální
situací, kterou krize pfiiná‰í. Pfiijala tfii samostatná prohlá‰ení
ve znûní: 

K návrhu zákoníku práce:
Rada OS KOVO, po seznámení se s podklady k vûcnému

návrhu na zmûnu zákoníku práce, konstatuje, Ïe pro Odboro-
v˘ svaz KOVO, kter˘ reprezentuje 170.000 ãlenÛ, je nepfiija-
telné, aby byl dále projednáván zvefiejnûn˘ návrh, kter˘
zásadním zpÛsobem po‰kozuje zamûstnance a jejich zájmy.

Pokud bude souãasná vláda tento návrh prosazovat, upo-
zorÀujeme, Ïe je pro OS KOVO nepfiijateln˘, a jsme pfiiprave-
ni pouÏít v‰ech dostupn˘ch odborov˘ch prostfiedkÛ na jeho eli-
minaci. ZároveÀ tento návrh chápeme jako pokus, kter˘ nepat-
fií do 21. století, ale znamená návrat do období, které se spí‰e
hodnotilo jako nevolnictví! Zamûstnanci v âeské republice
nejsou hlu‰í a slepí a umûjí si pfieãíst, posoudit a porovnat úro-
veÀ pracovního práva a jeho vzájemné provázanosti!

Vláda je tady od toho, aby vládla, aby posuzovala, co je
a co není potfiebné, ale ne aby zv˘hodÀovala pouze jednu sku-
pinu. Tou by se, po realizaci navrhovan˘ch krokÛ, stali pouze
zamûstnavatelé! Vûfiíme, Ïe se ozvou také ti zamûstnavatelé,
ktefií nemají stejn˘ názor jako tzv. expertní skupina! 

OS KOVO jiÏ v dubnu roku 2008 na poradû zástupcÛ
odborov˘ch organizací upozorÀoval, Ïe pokud bude snaha
redukovat zamûstnanecká práva, tak je OS KOVO pfiipraven
jít i do stávkov˘ch aktivit. Toto upozornûní nabírá na aktuál-
nosti a to bez ohledu na období, do kterého se âeská repub-
lika ubírá! 

Jsme pfiipraveni demonstrovat, stávkovat, pfieru‰ovat práci
a bít se za práva zamûstnancÛ tak, jak to dosud âeská repub-
lika nezaÏila. Nemáme kam ustupovat a jiÏ se nenecháme
nikam zatlaãit!

My jsme pfiipraveni a budeme se bránit! 

Ke kolektivnímu vyjednávání a souãasné svûtové finanãní
krizi:

V posledních dnech se projevuje snaha nûkter˘ch
zamûstnavatelÛ, pod záminkou pÛsobení souãasné svûtové
finanãní krize, Ïádat zamûstnance o „pochopení“ s cílem nepo-
Ïadovat pro budoucí období nárÛsty mezd.

Zamûstnanci u tûchto zamûstnavatelÛ stále jsou a nadále
budou vystavováni rÛzn˘m druhÛm hrozeb. Jednou jsou tyto
hrozby transformovány do podoby, Ïe pokud budou chtít vy‰‰í
mzdy, tak hrozí pfiesun v˘roby do nûjaké, nejlépe na v˘chodû
leÏící zemû. Jindy je to hrozba, Ïe pokud budou poÏadovat
vy‰‰í mzdy, tak firma bude muset sníÏit poãet kmenov˘ch
zamûstnancÛ a nahradit je prostfiednictvím agentur nebo zele-
n˘ch karet. 

Proã je nutné v tak tûÏk˘ch dnech, jako jsou pro ekono-
miku souãasné chvíle, pfiicházet vÛãi zamûstnancÛm, ktefií
musí napfi. zaplatit jiÏ tfietí zv˘‰ení ceny plynu v roce, ktefií musí
zaplatit dal‰í zv˘‰ení ceny elektrické energie, kter˘m se snaÏí
tato vláda sníÏit jejich uÏ tak slabou ochranu v zamûstnání
(napfi. i opakovaná krátkodobá nemoc by mohla b˘t dle návr-
hu dÛvodem pro propu‰tûní apod.), vyhroÏovat dal‰í a mnoh-
dy je‰tû hor‰í formou!  Co tito zamûstnanci udûlali tak ‰pat-
ného?

Proã mají b˘t zamûstnanci opûtovnû tzv. vstfiícní? Nebu-
deme bezdÛvodnû vstfiícní! Za nás nikdo v obchodech, u ply-
nárenské firmy ãi u dodavatele elektrické energie nevyrovná
pfiípadné dluhy. Îádáme pro zamûstnance podíl na profitu
z rÛstu ekonomiky!

Slu‰nost je to hlavní, co nám v poslední dobû v âeské
republice schází! Nemáme dÛvûru v pfiipravované kroky
a nechceme, aby zamûstnanci a odboráfii, které zastupujeme,
byli uvrÏeni do je‰tû hor‰í situace.

A právû proto je pro nás kolektivní vyjednávání na rok
2009 velmi dÛleÏité a jsme pfiipraveni podpofiit oprávnûné
poÏadavky odborov˘ch organizací OS KOVO!

K aktuální situaci:
Vláda âeské republiky se stále tváfií, Ïe se finanãní krize

âeské republiky takfika net˘ká!
My jsme v‰ak vystaveni omezování produkce. Zamûstna-

vatelé z dÛvodu nedostatku zakázek sniÏují poãty smûn. Obá-
váme se o to, zda budeme schopni v budoucnu uÏivit na‰e
rodiny! Poslouchat stále, Ïe jediné fie‰ení problémÛ je sniÏo-
vání poãtu zamûstnancÛ, je neakceptovatelné. 

Vládo, my dopady krize, kterou vy popíráte, zaÏíváme
v kaÏdodenním Ïivotû! âeská republika není ostrovem jistoty
uprostfied finanãní boufie kolem nás.

Nepfiedstírejte slepotu! Konejte, popi‰te pravdu a pfiijmûte
opatfiení na podporu rÛstu na‰í ekonomiky!

Dále Rada OS KOVO pfiijala, vzhledem ke zmûnû v˘poãtu
a vyplácení tzv. „nemocensk˘ch dávek“, zmûnu Stanov OS
KOVO v § 12 odst. 2 a § 26 odst. 2.1 v tomto znûní:
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§ 12 âlenské pfiíspûvky
(2) âlenové OS KOVO platí mûsíãnû ãlensk˘ pfiíspûvek ve

v˘‰i nejménû 1 % z ãisté mzdy nebo starobního nebo
invalidního dÛchodu. âistou mzdou se pro úãely tûchto
stanov rozumí hrubá mzda nebo plat po odeãtení zálo-
hy na daÀ z pfiíjmÛ ze závislé ãinnosti a funkãních poÏit-
kÛ, pojistného na sociální zabezpeãení, pfiíspûvku na
státní politiku zamûstnanosti a pojistného na vefiejné
zdravotní poji‰tûní. Za hrubou mzdu se pro úãely tûchto
stanov rozumí mzda nebo plat, náhrada  mzdy  nebo
platu, odmûna za pracovní pohotovost a odmûna
z dohody o pracovní ãinnosti zúãtovaná zamûstnanci
v kaÏdém kalendáfiním mûsíci. V pfiípadû, kdy tak upra-
vuje vnitfiní pfiedpis OS KOVO, mÛÏe Pfiedsednictvo OS
KOVO rozhodnout na návrh ZO o jiné v˘‰i pfiíspûvkÛ.
âlenové OS KOVO, ktefií jsou osobami samostatnû
v˘dûleãnû ãinn˘mi, platí mûsíãní ãlensk˘ pfiíspûvek ve
v˘‰i nejménû 150 Kã.

§ 26 Finanãní prostfiedky OS KOVO a ZO 
(2.1) Z celkové ãástky stanoven˘ch ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ OS

KOVO, s v˘jimkou pfiíspûvkÛ podle § 12 odst. 3 a 6
tûchto stanov, ode‰le ZO do posledního dne mûsíce
následujícího po mûsíci, ve kterém je splatná ãistá mzda
nebo plat (viz. § 12 odst. (2) stanov), pfiípadnû starobní
nebo invalidní dÛchod, ze kter˘ch se pfiíspûvky vypoãí-
távají, 25 % na úãet OS KOVO. 75 %  ãlensk˘ch pfiís-
pûvkÛ je zdrojem finanãních prostfiedkÛ ZO.

nové ustanovení § 35a ve znûní:
Ustanovení § 12 odst. 2 a § 26 odst. 2.1 novelizované

usnesením 11. zasedání Rady OS KOVO ze dne 16. fiíjna
2008 nab˘vají platnosti okamÏikem pfiijetí usnesení o schvále-
ní novelizace Stanov OS KOVO a úãinnosti dnem 1. 1. 2009.

Rada OS KOVO v dal‰ím prÛbûhu jednání rozhodla o svo-
lání V. sjezdu OS KOVO na dny 18. – 20. ãervna 2009 do
Kongresového centra ALDIS Hradec Králové.

12. zasedání Rady OS KOVO 
(11. – 12. bfiezna 2009 – Hradec Králové)

V tomto pfiehledu se jedná o poslední zasedání Rady OS
KOVO. Konalo se je‰tû jedno zasedání – v kvûtnu 2009.
BohuÏel, do tohoto pfiehledu je nelze uvést vzhledem
k redakãní uzávûrce. Kvûtnová Rada by mûla projednat vût‰i-
nu podkladov˘ch materiálÛ pro V. sjezd OS KOVO.

Nyní k nûkter˘m závûrÛm 12. zasedání Rady OS KOVO.
Vyslovila souhlas s uspofiádáním demonstrace âMKOS

dne 16. 5. 2009 v Praze „Proti zneuÏívání krize“. Vyzvala
v této souvislosti ãleny OS KOVO k úãasti na demonstraci dne

16. 5. 2009 v Praze a schválila uvolnûní dostateãn˘ch finanã-
ních prostfiedkÛ nad rámec rozpoãtu OS KOVO v r. 2009 pro
zaji‰tûní demonstrace. 

Dále se zab˘vala pfiípravou V. sjezdu OS KOVO. Schváli-
la Strategii OS KOVO po V. sjezdu OS KOVO jako materiál
pro pfiedsjezdovou diskusi. Vzala na vûdomí informaci o doru-
ãen˘ch pfiipomínkách k návrhu Stanov OS KOVO pro V. sjezd
OS KOVO a doporuãeních Komise pro Stanovy OS KOVO.
Dále projednala rozpis delegátÛ V. sjezdu OS KOVO na jed-
notlivá KS OS KOVO a návrh velikosti Rady OS KOVO po
V. sjezdu OS KOVO a kontrolní zprávu o plnûní usnesení IV.
sjezdu OS KOVO, jako materiály pro pfiedsjezdovou diskusi.  
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Po IV. sjezdu OS KOVO jsme se dohodli, Ïe pro vût‰í
informovanost základních organizací a ãlenÛ OS KOVO bude-
me jedenkrát roãnû pofiádat celostátní poradu zástupcÛ ZO
OS KOVO.

První takováto porada se konala v roce 2006 – rok po
konání sjezdu OS KOVO a to 24. fiíjna 2006. Porady se úãast-
nilo více jak 380 zástupcÛ základních organizací Odborového

svazu KOVO. Zab˘vala se v˘vojem v oblasti zákoníku práce,
útoky zamûstnavatelÛ na závaznost vy‰‰ích kolektivních
smluv, útoky na odborové pfiedáky. Kriticky se vyjádfiila ke sna-
hám posunutí úãinnosti zákoníku práce, kter˘ byl kompromi-
sem mezi zástupci zamûstnancÛ na stranû jedné a zamûstna-
vateli a novû sestavenou vládou na stranû druhé, která vze‰la
z voleb do Poslanecké snûmovny konan˘ch v ãervnu tohoto
roku.

Velmi podrobnû úãastníci diskutovali o nutnosti uvést do
Ïivota „nov˘“ zákoník práce a to tak, jak bylo stanoveno, to je
od 1. 1. 2007. Napfi. kol. Pov‰ík, pfiedseda ZO OS KOVO
·KODA Auto Mladá Boleslav, v diskusi uvedl: „My jsme spo-
leãnû udûlali dohodu s firmou ·KODA s panem Jahnem, Ïe
budeme akceptovat nov˘ zákoník práce, a pokud zamûstna-
vatelé dnes fiíkají, Ïe novelizaci, nebo úpravu zákoníku práce
firmy nechtûjí, tak firma ·KODA jednoznaãnû nov˘ zákoník
práce chce. Nastartovali jsme jiÏ ve‰keré procesy, ve‰keré
software, ve‰kerou prevenci, máme pfied rozhovory na kolek-
tivní vyjednávání. TakÏe není pravda, Ïe v‰echny firmy záko-
ník práce nechtûjí.“ 

V diskusi dále zaznûla kritická slova vÛãi mnoha zamûst-
nancÛm, ktefií si stále neuvûdomují, Ïe jejich pracovní jistoty
jsou spojeny s tím, kdo vyhrál volby.

Kol. Witwer jako pfiedseda automobilové sekce OS KOVO
informoval, Ïe „mimo jiné mohu fiíci zodpovûdnû, Ïe SdruÏení
automobilového prÛmyslu je pro nov˘ zákoník práce a nesou-
hlasí se stanoviskem Svazu prÛmyslu, kterého je ãlenem“.

Úãastníci se témûfi jednohlasnû shodli na zorganizování
protestní akce proti snahám vlády odloÏit úãinnost nového
zákoníku práce.

Porada pfiedsedÛ se dohodla, Ïe podporuje akce âMKOS,
navrhla, aby den pro konání demonstrace proti odloÏení úãin-
nosti zákoníku práce byl 25. listopad 2006 a místo konání
„pfied Úfiadem vlády âR“. Vyzvala v‰echny zamûstnance, aby
pfii‰li podpofiit snahu âMKOS, aby nebyl odloÏen zákoník
práce a aby tak nedo‰lo k ohroÏení zamûstnancÛ.

V dal‰ím programu se porada zab˘vala mimo jiné i riziky
agenturního zamûstnávání, dopady na zamûstnance novû
vypoãítávané nemocenské, koncepcí nakládání s majetkem
OS KOVO, v˘sledky hospodafiení za minul˘ rok a dal‰ími infor-
macemi ze Ïivota OS KOVO.

Dal‰í, v pofiadí druhá, celostátní porada se konala v roce
2008. V roce 2007 se porada neuskuteãnila. DÛvodem byla
skuteãnost, Ïe v kvûtnu 2007 zorganizovala âMKOS v Kon-
gresovém centru v Praze setkání zástupcÛ základních odbo-
rov˘ch organizací. Této porady se zúãastnilo více jak 230
zástupcÛ  ZO OS KOVO.

V roce 2008 se celostátní porada zástupcÛ ZO OS KOVO
konala opût v Kongresovém centru ALDIS Hradec Králové.
Bylo to 15. dubna, mûsíc pfied mûsícem, kter˘ dostal, pokud
se t˘ká sociálních otázek a vztahu odbory – vláda, protestních
akcí a setkání v regionech, pfiídomek hork˘ kvûten.

Celostátní porady zástupců ZO OS KOVO
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Úãastníci, kter˘ch bylo témûfi 400, si pfiipomnûli v˘znamné
události poslední doby. Dále nejaktuálnûj‰í v˘voj ve vztahu
odbory – vláda. âeho jsme dosáhli od IV. sjezdu OS KOVO
a na jaká témata by se mûla zamûfiit pfiíprava V. sjezdu.

Z v˘znamn˘ch událostí si úãastníci pfiipomnûli napfi.
v dubnu 2007 stávku ve v‰ech tfiech závodech ·KODA AUTO.
Dále v roce 2007 ãervnovou demonstraci odborÛ v Praze na

Václavském námûstí proti reformû vefiejn˘ch financí, proti
obsahu a formû, jak byla reforma pfiipravována a projednává-
na. Kováci zde byli velmi v˘raznû vidût. Následoval protestní
happening v srpnu 2007 pfied Poslaneckou snûmovnou. Zde
byl prostfiednictvím pfiedsedy Poslanecké snûmovny pana
Vlãka poslancÛm pfiedán batoh, kter˘ pfiedstavoval reformní
batoh. Pouze místo návrhÛ reformních zákonÛ byl pln˘ dopisÛ
se vzkazy jednotliv˘m poslancÛm, aby si uvûdomili, Ïe je voli-
li lidi v krajích a nikoliv stranické sekretariáty. Na uveden˘ hap-
pening navazovala v bfieznu 2008 hromadná náv‰tûva odbo-
ráfiÛ Poslanecké snûmovny. My, úãastníci (a bylo nás tam
kovákÛ opût hodnû), jsme se se‰li a prÛvodem pokraãovali
pfied Poslaneckou snûmovnu, kde se projednávaly návrhy
dÛchodové a nemocenské reformy.

Podrobnû byly probrány, a to vãetnû diskuse, reformy
dÛchodového systému a reformy zdravotnictví. Znovu se pora-
da zab˘vala problematikou agenturního zamûstnávání vãetnû
pfiípravy tzv. zelen˘ch karet a rizik, která z toho plynou.
V neposlední fiadû byla podána a diskutována i informace
o rozhodnutí Ústavního soudu k zákoníku práce. Zde se úãast-
níci shodli, Ïe rozhodnutí bylo motivováno spoleãenskou
objednávkou zamûstnavatelÛ a pravicov˘ch stran v ãele
s ODS.

Úãastníci byli podrobnû seznámeni s pfiípravou a organi-
zací protestních mítinkÛ organizovan˘ch pfied Úfiadem vlády.
Kováci byli organizátofii mítinku na téma „dÛchody“. Mítinky
probíhaly od poloviny kvûtna do zaãátku ãervna 2008.

Dal‰ím velk˘m tématem, kter˘m se porada podrobnû
zab˘vala, byla jednohodinová v˘straÏná stávka, do které by se
mûly zapojit v‰echny odborové svazy a organizace v rámci

âMKOS. V diskusi zaznûly názory jak pro stávku, tak i o pro-
blémech a nûkdy i bezradnosti ãlenÛ v nûkter˘ch kováck˘ch
organizacích.

V dal‰ím prÛbûhu porady se úãastníci seznámili se zamû-
fiením V. sjezdu OS KOVO. Nemûl by b˘t jen o základních
dokumentech, ale hlavnû o tom co dál. Jak b˘t je‰tû více akce-
schopní, jak zlep‰it situaci v kolektivním vyjednávání vãetnû
vy‰‰í koordinace mezi KSVS a kolektivními smlouvami v pod-
nicích. O roli OS KOVO nejen v âeské republice, ale i na
evropské úrovni.

V informacích o ekonomice svazu byli úãastníci seznáme-
ni s hospodáfisk˘mi v˘sledky svazu. Od roku 2005 se stále
dafií udrÏovat v˘sledky v kladn˘ch ãíslech. Je udrÏována sta-
bilní rovnováha mezi náklady a pfiíjmy. Celkov˘ majetek OS
KOVO se od IV. sjezdu zv˘‰il o 150 mil. Kã.
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V roce 1997 pfii‰la první povodÀová vlna na území âeské
republiky. Postihla v podstatû celou Moravu. Vyvolala obrov-
skou vlnu solidarity mezi kováck˘mi organizacemi a ãleny. Cel-
kem bylo na podporách vyplaceno 3 637 790 Kã.

V‰ichni jsme doufali, Ïe se nûco takového nebude opako-
vat. Matka pfiíroda nás v‰ak opût pfiesvûdãila, Ïe tomu tak
není, a povodnû opût udefiily, a to v roce 2002. Zasáhly v pod-

statû celé âechy. Dá se fiíci, Ïe povodnû udefiily tam, kde
nepusto‰ily v roce 1997. Zvedla se dal‰í vlna solidarity, a to
nejenom mezi kováky v âeské republice, ale i u na‰ich part-
nersk˘ch zahraniãních kováck˘ch svazÛ.

Na povodÀové konto v roce 2002 pfiispûlo celkem: 216 ZO
OS KOVO s celkovou ãástkou 4 521 367 Kã. Dále 6 zahra-
niãních centrál (CMB Belgie, Co-industri Dánsko, GMT
Rakousko, METALLI Finsko, OZ KOVO Slovenská republika,
Britská sekce IMF) s celkovou ãástkou 1 114 488 Kã a 67
zamûstnancÛ OS KOVO s celkovou ãástkou 32 900 Kã. Cel-
kem od v‰ech bylo zasláno na povodÀové konto OS KOVO
5 668 755 Kã.

Dal‰í pomocí základních organizací, která nebyla zasílána
na povodÀové konto OS KOVO, byly dary pfiímo do konkrét-
ních postiÏen˘ch obcí ãi konkrétním lidem. O poskytnutí této
pomoci nás informovalo celkem 18 ZO OS KOVO v rámci OS
KOVO. Jejich aktivita pfiedstavuje dal‰í pomoc postiÏen˘m
oblastem ve v˘‰i 1 250 619 Kã. 

V‰ichni dárci, kter˘ch bylo více jak 280, byli zvefiejnûni
i s podûkováním na stránkách t˘deníku Kovák & Energetik,
kter˘ jsme tehdy vydávali spoleãnû s OS EnergetikÛ.

V tomto roce byla stanovena pravidla pro v˘platy sociál-
ních podpor, která platí aÏ doposud.
• Podpora bude vyplacena po vyhodnocení ‰kod dle kriterií

stanoven˘ch povodÀovou komisí. Maximální ãástky pro
jednotlivé skupiny byly stanoveny následovnû:

a) 17 000 Kã na zaplaven˘ nebo vytopen˘ byt.

b) 33 000 Kã na zniãen˘ byt, k nûmuÏ má ãlen OS KOVO
nájemní vztah, a na bytov˘ objekt byl vydán demoliãní
v˘mûr.

c) 50 000 Kã na zniãen˘ rodinn˘ dÛm ãlena OS KOVO
nebo byt ve vlastnictví ãlena OS KOVO, na kter˘ byl
vydán demoliãní v˘mûr.

• Podpora se vztahuje pouze na ãleny, kter˘m byly zatope-
ny nebo zaplaveny obytné místnosti a v dÛsledku toho
bylo po‰kozeno bytové zafiízení, nebo zniãen rodinn˘ dÛm
ãi byt, ve kterém je ãlen pfiihlá‰en k trvalému pobytu
a trvale jej uÏíval v dobû záplav. Net˘ká se po‰kození ãi
zniãení sklepÛ, garáÏí, chat ãi rekreaãních domkÛ, pfiípad-
nû dal‰ích rodinn˘ch domÛ ãi bytÛ, které má ãlen ve vlast-
nictví.

• Garantem za vypracování seznamu ãlenÛ OS KOVO,
pravdivost údajÛ na Ïádosti a správnost podkladÛ pro
v˘platu v˘‰e uveden˘ch ãástek a za vlastní v˘platu ãástek
konkrétním ãlenÛm OS KOVO je ZO OS KOVO.

• Podmínkou pro v˘platu podpory je ve v‰ech pfiípadech
ãlenství Ïadatele v Odborovém svazu KOVO nejpozdûji
ode dne 1. 8. 2002. 

• Pfii rozhodování o v˘platû podpory bude zohlednûno plnû-
ní ustanovení § 16 odstavce (5) Stanov OS KOVO ze stra-
ny ZO OS KOVO (odvod 25 % z celkové ãástky stanove-
n˘ch ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ ãlenÛ OS KOVO evidovan˘ch
v ZO,….).
V roce 2002 bylo na sociálních podporách z povodÀového

konta OS KOVO vyplaceno 241 ãlenÛm Odborového svazu
KOVO ze 78 základních organizací celkem 4 189 000 Kã. 

BohuÏel, pfiíroda opût jiÏ ponûkolikáté ukázala, Ïe si
porouãet nedá a Ïe v Ïádném pfiípadû neplatí ono kdysi pro-
klamované heslo „Poruãíme vûtru, de‰ti“. Témûfi kaÏd˘ rok
jsme museli fie‰it sociální podpory pro na‰e ãleny postiÏené
zatopením, ãi pfiívalovou vlnou z náhl˘ch a prudk˘ch de‰ÈÛ.

Podpora OS KOVO při povodních
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Tak v roce 2003 to bylo z povodÀového konta OS KOVO
celkem 60 000 Kã pro 4 ãleny z Jihomoravského kraje, kon-
krétnû z Blanenska.

S potû‰ením mÛÏeme konstatovat, Ïe v roce 2004 jsme
nemuseli o sociálních dávkách v souvislosti s povodnûmi roz-
hodovat. Ono „potû‰ení“ je z dÛvodu, Ïe se nikdo nedostal do
situace zatopeného domu, ãi bytu, a v‰ichni asi víme, co to

znamená, jak nepfiíjemné a stresující období postiÏení ãlenové
proÏívají.

V roce 2005 opût pfiíroda ukázala, co umí. Tentokrát to
bylo v Moravskoslezském kraji na Tfiinecku. Zde bylo postiÏe-
no 5 ãlenÛ OS KOVO a celkem bylo na sociálních podporách
z povodÀového konta OS KOVO vyplaceno 64 500 Kã.

I v roce 2006 jsme fie‰ili sociální podpory v souvislosti
s povodnûmi. O tom, jak nelze odhadovat, kde a v jakém roz-
sahu budeme sociální podpory fie‰it, svûdãí pfiehled z tohoto
roku. Tentokrát to byli ve Stfiedoãeském kraji 2 ãlenové na
Sázavsku a Pfiíbramsku. V Jihoãeském kraji na Táborsku
a Daãicku, celkem 3 ãlenové. V PlzeÀském kraji na Rokycan-
sku a v okolí Stfiíbra celkem 5 ãlenÛ. V Pardubickém kraji na
Ústeckoorlicku jeden ãlen a v jednom pfiípadû ve Zlínském
kraji na KromûfiíÏsku. Celkem bylo tûmto 12ti ãlenÛm OS
KOVO v roce 2006 vyplaceno 187 000 Kã.

Pouze dva pfiípady sociální pomoci v souvislosti s povod-
nûmi jsme fie‰ili v roce 2007. Byli to ãlenové OS KOVO ze
Zlínského kraje, a to opût na KromûfiíÏsku, a z Jihomoravské-
ho kraje na Vy‰kovsku. V tûchto dvou pfiípadech bylo vypla-
ceno celkem 34 000 Kã.

V roce 2008 jsme opût nemuseli o sociálních dávkách
v souvislosti s povodnûmi rozhodovat. Obdobná situace platí
i pro první ãtvrtletí leto‰ního roku, roku 2009.

Z uvedeného pfiehledu je více neÏ zfiejmé, jak v˘znamnou
roli hraje ãlenství v Odborovém svazu, a to nejenom v oblasti
právní pomoci, ãi kolektivního vyjednávání, ale i v sociální
pomoci sv˘m ãlenÛm. Pro úplnost pfiipomínáme, Ïe v‰echny

uvedené sociální podpory byly vypláceny pouze z povodÀové-
ho konta OS KOVO. Nejsou zde uvedeny podpory, které
vyplácely jednotlivé základní organizace OS KOVO, kde jsou
uvádûní ãlenové evidováni.

Dal‰ím rozhodujícím momentem bylo usnesení Rady OS
KOVO z ãervna 2003 ponechat nevyãerpané finanãní pro-
stfiedky i nadále na povodÀovém kontu OS KOVO a pouÏívat

je v˘hradnû na sociální podpory ãlenÛm OS KOVO postiÏe-
n˘ch povodnûmi v dal‰ích letech. O tom, jak prozíravé roz-
hodnutí to bylo, svûdãí i pfiehled, kter˘ jste právû doãetli.
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Protestní akce organizované                  
a podporované OS KOVO

• 19. 3. 2005 • Brusel 
Zastavte Bolkensteina!
Demonstrace proti uplatnûní smûrnice o liberalizaci volného pohybu sluÏeb v rámci EU

• 26. 11. 2005 • Praha, námûstí Jana Palacha
Demonstrace âMKOS na podporu nového zákoníku práce

• 12. 4. 2007 • ·KODA AUTO Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí
V˘straÏná stávka na podporu poÏadavkÛ v kolektivním vyjednávání o mzdách. Mítink zamûstnancÛ ·KODA AUTO pfied „Pentagonem“

• 17. 4. 2007 •
Protestní akce ZO OS KOVO ·KODA AUTO

• 17. 4. 2007 •
Protestní akce ZO OS KOVO ETA Hlinsko

• 19. 5. 2007 •
Kongresov˘ palác Praha
Celostátní shromáÏdûní zástupcÛ odborov˘ch organizací OS sdruÏen˘ch v âMKOS k pfiijetí spoleãného stanoviska proti vládní reformû
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chronologick˘ pfiehled 2005 – 2009

• 21. 10. 2006 • Mnichov
Solidární úãast na mnichovském mítinku celonûmecké demonstrace DGB proti chystan˘m sociálním ‰krtÛm

• 23. 6. 2007 • Praha, Václavské námûstí
Demonstrace âMKOS - Zastavte ·KRTFORMU!

• 11. 3. 2008 • Praha
Happening zástupcÛ âMKOS a zástupcÛ OS pfied PSP âR pfii zahájení projednávání vládního návrhu dÛchodové reformy
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• 5. dubna 2008 • LublaÀ, Slovinsko
EURODEMONSTRACE za prosazení spravedliv˘ch mezd a platÛ v EU

• 21. 5. 2008 •
Demonstrace âMKOS pfied Úfiadem vlády – téma zdravotnictví - garant OS zdravotnictví

• 18. 3. 2008 • Armaturka HODONÍN
Mítink zamûstnancÛ na podporu poÏadavkÛ odborÛ

• 22. 4. 2008 •
Mítink âMKOS – Ostrava proti vládní reformû

• 29. 4. 2008 •
Mítink âMKOS – Ústí n./Labem pod heslem
„Chcete vûdût, co nám vládní reformy vzaly a vezmou“

• 6. 5. 2008 •
Mítink âMKOS – Hradec Králové proti vládní reformû
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• 28. 5. 2008 •
Demonstrace âMKOS  pfied Úfiadem vlády  „Proti penzi in memoriam“ – téma dÛchodová reforma - garant OS KOVO

• 2. 6. 2008 •
Demonstrace âMKOS pfied Úfiadem vlády „Proti drahotû“ – spoleãná demonstrace v‰ech OS - garant âMKOS

• 9. 6. 2008 •
Demonstrace âMKOS pfied Úfiadem vlády na podporu poÏadavkÛ odborÛ - garant âMOS ‰kolství
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• 24. 6. 2008 •
HODINOVÁ V¯STRAÎNÁ STÁVKA organizovaná âMKOS
Proti zdravotnické loupeÏi, nespravedliv˘m reformám, privatizaci dÛchodÛ

• 21. 07. 2008 •
SIEMENS - KOLEJOVÁ VOZIDLA Praha
Protestní demonstrace proti zam˘‰lenému rozhodnutí vedení spoleãnosti Siemens zru‰it v˘robu v SKV s. r. o. Zliãín 

• 23. 7. 2008 •
Mítink zamûstnancÛ firmy, kter˘ se zmûnil na protestní demonstraci proti zpÛsobu jejich informování o ukonãení v˘roby 
a také pro odmítnutí, Ïe nebyl umoÏnûn vstup novináfiÛ do firmy

• 24. 7. 2008 •
Protestní shromáÏdûní zamûstnancÛ v prostorách OS KOVO v DOS Praha potvrzující, Ïe stojí za svojí odborovou organizací

• 29. 7 2008 • Mítink na podporu vyjednávacího t˘mu

• 14. 8. 2008 •
Mítink zamûstnancÛ s W. Neugebauerem, nejvy‰‰ím pfiedstavitelem IGM Bavorsko

• 20. 8. 2008 •
V˘straÏná dvouhodinová stávka od 12:00 do 14:00 hod.

• 26. 8. 2008 •
Mítink zamûstnancÛ, kde byly sdûleny v˘sledky vyjednávacího t˘mu
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• 16. 12. 2008 •
EURODEMONSTRACE ·trasburk - Francie

• 16. 5. 2009 • Praha – Hradãanské námûstí 
Demonstrace âMKOS – „ZabraÀte zneuÏití krize“



Výstavba OS KOVO
● Organizaãní struktura

● Komise mlad˘ch
● âlenská základna
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Organizační struktura OS KOVO

Organizaãní jednotky 

Krajské sdruÏení OS KOVO - je úãelové seskupení ZO
v rámci krajÛ. KS OS KOVO ve své pÛsobnosti zejména koor-
dinuje odborovou ãinnost v oblasti organizace, metodiky
a informatiky, zamûstnanosti, BOZP, vzdûlávání, mzdové poli-
tiky a kolektivního vyjednávání podle potfieb a poÏadavkÛ pfií-
slu‰n˘ch ZO. Zmocnûnce KS volí konference KS OS KOVO
v poãtu urãeném pro kaÏdé KS sjezdem OS KOVO. Zmocnû-
nec KS se volbou v KS OS KOVO stává ãlenem Pfiedsednic-
tva OS KOVO.

Volební obvod OS KOVO - VO je úãelové seskupení ZO
v rámci pfiíslu‰ného KS OS KOVO. VO zejména provádí volbu
zástupce nebo zástupcÛ pfiíslu‰ného KS OS KOVO v Radû
OS KOVO. Zástupce pfiíslu‰ného KS se volbou v pfiíslu‰ném
VO stává ãlenem Rady OS KOVO. 

SdruÏení základních organizací - je organizaãní jed-
notkou OS KOVO zfiízenou za úãelem koordinace a sjednoce-
ní ãinnosti základních organizací. Rozsah zastupování ZO
sdruÏením základních organizací je vymezen statutem tohoto
sdruÏení.

Základní organizace OS KOVO - je základní organi-
zaãní jednotkou OS KOVO. ZO mají právní subjektivitu a jsou
oprávnûny jednat sv˘m jménem. Jsou oprávnûny nakládat se
sv˘m majetkem, vstupovat do smluvních vztahÛ s jin˘mi fyzic-
k˘mi a právnick˘mi osobami, v právních vztazích vystupují
sv˘m jménem a nesou odpovûdnost vypl˘vající z tûchto vzta-
hÛ. âlenové OS KOVO uplatÀují svá práva a plní svoje povin-
nosti vypl˘vající z ãlenství  prostfiednictvím ZO. Hlavními doku-
menty ZO jsou Statut, Volební fiád a Zásady hospodafiení ZO.

Orgány OS KOVO 

Sjezd OS KOVO je nejvy‰‰ím orgánem svazu. ¤ádn˘
sjezd se koná pravidelnû kaÏdé 4 roky. Delegáti sjezdu jsou
voleni krajsk˘mi sdruÏeními. Sjezd volí ãleny DaRK. Sjezd pro-
jednává a schvaluje základní dokumenty a základní prvky
organizaãní struktury. 

Dozorãí a revizní komise je patnáctiãlenn˘ orgán vole-
n˘ delegáty sjezdu. Jeho hlavní náplní je kontrola dodrÏování
pravidel vypl˘vajících z platn˘ch dokumentÛ svazu pfii ãinnosti
jednotliv˘ch sloÏek svazu.  

Rada OS KOVO - je nejvy‰‰ím orgánem OS KOVO
v období mezi sjezdy. Je rozhodovacím orgánem pfii pfiijímání
zásadních postupÛ k realizaci programu OS KOVO a usnese-
ní sjezdu OS KOVO. Radu OS KOVO tvofií zástupci krajsk˘ch
sdruÏení, ãlenové Pfiedsednictva OS KOVO a pfiedsedové
odvûtvov˘ch sekcí. 

Pfiedsednictvo OS KOVO - je v˘konn˘m orgánem
svazu, fiídícím ãinnost OS KOVO mezi zasedáními Rady. Pfied-
sednictvo tvofií pfiedseda svazu, tfii místopfiedsedové, zmoc-
nûnci pfiíslu‰n˘ch KS OS KOVO, pfiedseda Rady sekcí. 

V˘konné vedení - je statutárním orgánem OS KOVO. ¤ídí
mezi zasedáními Pfiedsednictva ãinnost OS KOVO v souladu
s usneseními orgánÛ OS KOVO. KaÏd˘ ãlen v˘konného vede-
ní odpovídá za svûfien˘ úsek ãinnosti. V˘konné vedení tvofií
pfiedseda svazu a tfii místopfiedsedové.
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Krajská sdruÏení  a volební obvody OS KOVO

Krajské sdruÏení / volební obvod

Metodická pracovi‰tû
Odborového svazu KOVO:

MP Praha
MP Hradec Králové
MP PlzeÀ
MP Olomouc

MP Ústí nad Labem
MP Jihlava
MP Brno

MP âeské Budûjovice
MP Zlín
MP Ostrava

KS OS KOVO Praha
VO Praha

KS OS KOVO Stfiedoãeského kraje
VO Bene‰ov
VO Beroun
VO Kladno, Rakovník
VO Kolín, Kutná Hora, Nymburk
VO Mûlník, Mladá Boleslav
VO Praha-v˘chod-západ
VO Pfiíbram

KS OS KOVO Jihoãeského kraje
VO Jihoãeského kraje

KS OS KOVO PlzeÀského 
a Karlovarského kraje
VO DomaÏlice, Klatovy
VO Cheb, Karlovy Vary, Sokolov
VO ·KODA PlzeÀ a pfiidruÏené ZO
VO PlzeÀ-mûsto a Rokycany
VO PlzeÀ-jih, PlzeÀ-sever, Tachov

KS OS KOVO Ústeckého kraje
VO Dûãín, Ústí nad Labem, 

Litomûfiice, Teplice
VO Chomutov, Louny, Most

KS OS KOVO 
Královéhradeckého kraje
VO Hradec Králové
VO âesk˘ ráj
VO Náchod
VO Rychnov nad KnûÏnou
VO Trutnov

KS OS KOVO Libereckého kraje
VO Jablonec, Liberec
VO âeská Lípa

KS OS KOVO Pardubického kraje
VO Pardubicko

KS OS KOVO Jihomoravského kraje
VO Blansko
VO Brno-mûsto + okolí
VO Bfieclav, Hodonín

KS OS KOVO Olomouckého kraje
VO Pfierovsko, Prostûjov
VO Olomoucko I.
VO Olomoucko II.
VO ·umpersko, Jesenicko

KS OS KOVO 
Moravskoslezského kraje
VO Fr˘dek-Místek
VO Tfiinecké Ïelezárny
VO Tfiinec 
VO Karviná
VO Mittal Steel Ostrava I
VO Mittal Steel Ostrava II
VO Mittal Steel Ostrava III
VO Vítkovice-stroje
VO Vítkovice-Steel
VO Ostrava-mûsto
VO Kopfiivnice
VO Nov˘ Jiãín
VO Opava
VO Bruntál

KS OS KOVO Zlínského kraje
VO Zlínského kraje

KS OS KOVO kraje Vysoãina
VO HavlíãkÛv Brod
VO Jihlava, Pelhfiimov
VO Tfiebíã, Znojmo
VO Îìár nad Sázavou
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OS KOVO Praha

Metodické pracovi‰tû pro Prahu a Stfiední âechy

Metodické pracovi‰tû âeské Budûjovice

Metodické pracovi‰tû PlzeÀ

Metodické pracovi‰tû Ústí nad Labem

Deta‰ované pracovi‰tû Liberec

Metodické pracovi‰tû Hradec Králové

Metodické pracovi‰tû Jihlava

Metodické pracovi‰tû Brno

Metodické pracovi‰tû Olomouc

Metodické pracovi‰tû Ostrava

Metodické pracovi‰tû Zlín

Centrála OS KOVO Metodické pracovi‰tû OS KOVO Specialista pro kolektivní vyjednávání

Deta‰ované pracovi‰tû OS KOVO Specialista pro ekonomiku

Specialista právník Specialista pro BOZP  

Pracovi‰tû

Kol Ìn

Kladno
RakovnÌk

Beroun

PYÌbram
Beneaov

Kutn·  Hora

Nymburk
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Kar lovy Vary
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Prost jov PYerov
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Fr˝dek
-MÌstek
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StudÈnka
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Krnov

Brunt · l

Strakonice

PÌsek
T·bor

J indYichov
Hradec

Prachat ice

esk˝
Krumlov

Blansko

Vyakov

BYeclav

HodonÌn

Brno -  venkov

Znojmo
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PelhYimov
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kov Brod
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Svitavy
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Trutnov
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Semily

UherskÈ
Hradiat

Vset Ìn
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KromYÌ~

PlzeH -  j ih
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Ìn
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Ìn
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Olomouc
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ZlÌn
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Metodická pracovi‰tû OS KOVO
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Historie Komise mlad˘ch OS KOVO  se zaãala psát v roce
2000, kdy ji spoluzakládal a vedl nynûj‰í pfiedseda OS KOVO
Josef Stfiedula. Komise mlad˘ch se od poãátku snaÏila navá-
zat uÏ‰í kontakt nejen v rámci OS KOVO, ale pfiedev‰ím také
napfiíã jin˘mi odborov˘mi svazy v âeské republice a dále se
zahraniãními odborov˘mi svazy v Rakousku, Nûmecku, Pol-
sku, Slovensku, Maìarsku a v jin˘ch zemích. Navazovala také

spolupráci s SOU a dal‰ími stfiedními ‰kolami, kde se snaÏila
vysvûtlit a pfiiblíÏit mlad˘m lidem ãinnost OS KOVO, jeho
minulost, ale hlavnû budoucnost a integritu mlad˘ch lidí do
nové spoleãnosti.

Od samého poãátku vzniku komise se mladí zúãastÀovali
a sami také pofiádali rÛzné odborné semináfie a aktivity kolem
mlad˘ch lidí nejen v âR, ale také se zúãastÀovali podobn˘ch
vzdûlávacích programÛ a aktivit v zahraniãí, ze kter˘ch nûkdy
tûÏí dodnes. Na základû generaãní obmûny a také jejího útlu-
mu ãinnosti v roce 2005 byla Komise mlad˘ch OS KOVO
v roce 2006 Pfiedsednictvem OS KOVO ukonãena a zároveÀ

vznikla na jafie roku 2006 nová Komise mlad˘ch OS KOVO,
která pod patronací místopfiedsedy OS KOVO Jaromíra Endli-
chera funguje dodnes.

V záfií roku 2008 tato komise ve spolupráci s vedením OS
KOVO uspofiádala  první celostátní  „setkání mlad˘ch“ v rámci
OS KOVO. Setkání se uskuteãnilo na rekreaãním stfiedisku
Butov u Hracholuské pfiehrady. Tohoto setkání se zúãastnilo
pfiibliÏnû 65 mlad˘ch odboráfiÛ z celé âeské republiky
a pozvání pfiijali i ãtyfii mladí zástupci rakouského odborového
svazu GMTN. Mladí odboráfii rokovali formou nûkolika panelo-
v˘ch diskuzí na témata: Mladí lidé v EU, Reformy v âR a jejich
dopad na mladé lidi, Perspektiva a budoucnost mlad˘ch
v rámci EU  a také se probírala práce Komise mlad˘ch v OS
KOVO.  Tûchto otevfien˘ch diskusí se zúãastnili i pfiedseda
OS KOVO Josef Stfiedula a místopfiedseda OS KOVO Jaromír
Endlicher, a mladí kováci tak mûli moÏnost poloÏit jakékoliv
dotazy v rámci dan˘ch témat.

Komise mladých
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Setkání mlad˘ch ale nebylo jen o práci. Bûhem víkendu se
na‰el ãas i na sportovní aktivity a na programu byla napfiíklad
ukázka v˘cviku bojov˘ch psÛ nebo vystoupení mistra âR
v kickboxu. Ve spolupráci se sdruÏením „Pomocné tlapky“,
které se zab˘vá v˘cvikem asistenãních a canisterapeutick˘ch
psÛ, byla mlad˘m pfiedvedena ukázka psÛ, ktefií pomáhají pfie-
dev‰ím na‰im pohybovû handicapovan˘m obãanÛm. Po této

ukázce drtivá vût‰ina mlad˘ch vyuÏila nabídky prodeje rÛzn˘ch
propagaãních pfiedmûtÛ od „Pomocn˘ch tlapek“, a pfiispûli tak
finanãnû pfiímo na v˘cvik tûchto asistenãních psÛ.

V nedûli pfii odjezdu se v‰ichni zúãastnûní shodli na klad-
ném hodnocení tohoto setkání mlad˘ch a zároveÀ ho nazvali
„nult˘m“ roãníkem s tím, aby se konalo kaÏd˘ rok. JiÏ v tûch-
to chvílích je plánován 1. roãník setkání mlad˘ch na záfií 2009.
DÛraz klademe na vût‰í poãet mlad˘ch kovákÛ ze základních
organizací.
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âlenové Odborového svazu KOVO jsou základním prvkem
na‰í organizace a jejich mnoÏství, struktura a aktivita rozho-
dující mûrou dlouhodobû ovlivÀují ãinnost jejich zástupcÛ ve
vy‰‰ích sloÏkách svazu. Ti pak prosazuje jeho dílãí i globální
cíle a vytváfiejí jeho postavení ve spoleãnosti.

Poãet ãlenÛ ZO (ãlenská základna) pfiímo ovlivÀuje velikost
a úãinnost odborov˘ch orgánÛ, umoÏÀuje prostfiednictvím
otevfien˘ch, vefiejn˘ch akcí ovlivÀovat fie‰ení dílãích problémÛ
a pÛsobit na vefiejné mínûní. âlenská základna je v neposled-
ní fiadû dÛleÏit˘m tvÛrcem ekonomické síly a sobûstaãnosti
svazu.

PfiestoÏe jeden ze základních prvkÛ odborové ãinnosti –
uzavírání kolektivních smluv – pokr˘vá bez rozdílu odboráfie
i neodboráfie, je dostateãnû poãetná ãlenská základna
v daném podniku spolehlivou zárukou úspû‰nûj‰ího vyjedná-
vání.

V poãátcích ãinnosti OS KOVO (1989 – 1993) byla ãlen-
ská základna a odborová organizovanost na vysoké (nominál-
ní) úrovni a v podstatû kopírovala stav z doby, kdy ãlenství
v odborech bylo nepsanou povinností. V roce 1993 dochází
v návaznosti na nové uspofiádání státu k rozdûlení svazu na
samostatn˘ Odborov˘ svaz KOVO v âeské republice a Odbo-
rov˘ zväz KOVO ve Slovenské republice. JiÏ v tomto období
se zaãíná projevovat tendence postupného sniÏování základ-
ních parametrÛ ãlenské základny: poãet ãlenÛ, organizova-
nost, zmûna struktury a poãet ZO.

Tento stav byl (a do dne‰ní doby zÛstává) obrazem spole-
ãensk˘ch, sociálních a ekonomick˘ch zmûn v âeské republi-
ce. Díky postupnému rÛstu nadnárodních spoleãností je odbo-
rová ãinnost ovlivÀována i zvenãí, a to jednak pÛsobením
managementu spoleãností, ãinností podnikov˘ch rad a v nepo-
slední fiadû i vlivem mezinárodních odborov˘ch sdruÏení (EMF,
IMF atd.)

K hlavním pfiíãinám poklesu ãlenské základny od roku
1990 patfií:
1. Restrukturalizace hospodáfiství: postupnû dochází k dûlení

velk˘ch podnikÛ, pfieskupování zamûstnancÛ, stûhování
podnikÛ do jin˘ch lokalit. To nezbytnû vede k rozpadu
pÛvodních odborov˘ch struktur. Nové organizace se poslé-
ze daleko hÛfie znovu sestavují.

2. Depolitizace a reaktivizace zamûstnancÛ. Po období nuce-
ného ãlenství, které mnozí povaÏují za neÏádoucí relikt
minulosti, mnoho ãlenÛ opou‰tí fiady odborÛ. Pro mnohé
zÛstávají odbory symbolem (neprávem) leviãáctví a zdis-
kreditovanou institucí.

3. Stárnoucí populace odboráfiÛ postupnû pfiirozen˘m zpÛso-
bem opou‰tí na‰e fiady, ale pfiírÛstek nové krve z mladé
generace nestaãí tyto ztráty nahradit. Mladí lidé mají
v dne‰ní dobû svoje vlastní priority a starosti, a ãlenství, ãi
dokonce aktivní úãast v odborech je vût‰inou mimo jejich
sféru zájmu.

4. Dílãí neúspûchy odborové ãinnosti, aÈ v celostátním mûfiít-
ku, ãi ve vlastní organizaci, rovnûÏ ovlivÀují ãlenskou
základnu. K negativním pfiíkladÛm patfií také ‰ikana a dis-
kriminace odborov˘ch funkcionáfiÛ, k níÏ bohuÏel nûkde
dochází.
PfiestoÏe se stav v˘voje ãlenské základny zdá b˘t neÏá-

doucím jevem, kter˘ provází konkrétní negativní dÛsledky, je
tento stav naprosto v souladu s celoevropskou tendencí, která
s rozdíly dan˘mi historick˘m v˘vojem smûfiuje v prÛmûru ke
stejn˘m v˘sledkÛm.

Odborov˘ svaz KOVO dlouhodobû sleduje základnu sv˘ch
ãlenÛ pomocí mnoha ukazatelÛ, které slouÏí k hlub‰ímu pozná-
ní situace a pfii hledání fie‰ení. Základním prostfiedkem sledo-
vání ãlenské základny jsou operativní nebo souhrnná roãní
hlá‰ení jednotliv˘ch základních organizací, která poskytují
základní a nejdÛleÏitûj‰í údaje pro tento systém. Na základû
tûchto dat jsou vygenerovány nejdÛleÏitûj‰í ukazatele:
• poãet aktivních ãlenÛ (dle §12 Stanov)
• poãet ostatních ãlenÛ (Ïeny na matefiské, dÛchodci)
• poãet zamûstnancÛ v podniku (údaj pro v˘poãet organizo-

vanosti)
• poãet a struktura ZO (dle poãtu ãlenÛ)
• poãet a struktura uvolnûn˘ch funkcionáfiÛ
• detailní kategorizace aktivních ãlenÛ (do 35 let, nad 50 let,

Ïeny apod.)
• odborová organizovanost v rámci nadnárodních spoleãen-

ství (ERP)
• dal‰í ãinnost odborov˘ch funkcionáfiÛ (ãlenství v dozorãích

radách apod.).

NejdÛleÏitûj‰ím podkladem o stavu a v˘voji ãlenské
základny jsou V˘kazy ZO OS KOVO k 31. 12. daného roku,
které jsou hlavním zdrojem evidenãního systému. V prÛbûhu
dubna a kvûtna následujícího roku je vypracována souhrnná
zpráva pro jednání orgánÛ OS KOVO, která je podkladem pro
stanovení úkolÛ v oblasti zvy‰ování stavu a regenerace ãlen-
ské základny v následujících obdobích.

Na následujících stranách je uvedena tabulka a grafy,
které prezentují prÛbûh v˘voje ãlenské základny ve vybran˘ch
letech (sjezdové roky) a ve vybran˘ch ukazatelích. 

NejdÛleÏitûj‰í sloÏkou v oblasti péãe o ãlenskou základnu
jsou pfiedev‰ím základní organizace a jejich funkcionáfii vãetnû
úsekov˘ch dÛvûrníkÛ. Tito odboráfii jsou v kaÏdodenním styku
se sv˘mi spoluzamûstnanci, a mohou proto nejvíce ovlivÀovat
jejich rozhodnutí prostfiednictvím individuálních pohovorÛ i hro-
madn˘ch kampaní. Jejich cílem je rovnûÏ prezentovat v˘sled-
ky ãinnosti konkrétní základní organizace, její postavení v pod-
niku a rovnûÏ dÛleÏitost vy‰‰í odborové politiky.

Vy‰‰í odborové sloÏky, aÈ jiÏ krajská sdruÏení, metodická
pracovi‰tû a odborné útvary OS KOVO, poskytují základním
organizacím potfiebnou metodickou i materiální pomoc pro
úspû‰n˘ nábor nov˘ch ãlenÛ. V rámci odborového vzdûlávání

Členská základna
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jsou pofiádány kurzy a semináfie s tematikou dovedností
a praktik potfiebn˘ch pro úspû‰né fie‰ení problematiky ãlenské
základny. 

V období mezi sjezdy se zástupci OS KOVO zúãastnili
nûkolika informaãních a vzdûlávacích akcí zab˘vajících se
náborem a stabilizací ãlenÛ odborÛ v odborov˘ch svazech
v sousedních zemích (Rakousko, Nûmecko, zemû Visegrád-
ské ãtyfiky).

ProtoÏe z dlouhodobého v˘voje ãlenské základny lze oãe-
kávat dal‰í, byÈ ménû v˘razn˘ pokles, budou úkoly vypl˘vající
z V. sjezdu OS KOVO zahrnovat tuto problematiku ve vy‰‰í

mífie neÏ v uplynul˘ch obdobích s pfiihlédnutím k nov˘m fie‰e-
ním a s vyuÏitím stávající situace ve spoleãnosti.

Péãe o ãlenskou základnu se po pfiedchozích, relativnû
bezstarostn˘ch obdobích postupnû stává jednou z nejdÛleÏi-
tûj‰ích oblastí ãinnosti v‰ech odborov˘ch orgánÛ, základními
organizacemi poãínaje, nejvy‰‰ími orgány svazu konãe. Sou-
ãasn˘ krizov˘ v˘voj ve spoleãnosti pfiiná‰í negativní prvky,
které dopadají pfiedev‰ím na zamûstnance a jejich rodiny.
Pouze poãetné, dobfie organizované a aktivní odbory mohou
této situaci úspû‰nû ãelit, a to pfiedev‰ím za aktivní podpory
a spolupráce sv˘ch poãetn˘ch základních organizací.

âlenská základna - základní ukazatele OS KOVO celkem

1993 1997 2001 2005 2008

poãet zamûstnancÛ 566 775 422 619 346 139 325 731 339 255

ãlenové dle § 12 462 488 270 772 169 816 131 009 119 248

ostatní ãlenové 208 310 140 756 81 069 55 161 44 402

celkem 670 798 411 528 250 885 186 170 163 650

v˘voj poãtu ãlenÛ dle § 12 oproti r. 1993 100,00% 58,55% 36,72% 28,33% 25,78%

podíl: ãlenové dle § 12 / ãlenové celkem 68,95% 65,80% 67,69% 70,37% 72,87%

organizovanost 81,60% 64,07% 49,06% 40,22% 35,15%

uvolnûní funkcionáfii 790 589 430 347 318

ãlenÛ dle § 12 na funkcionáfie 585 460 395 378 375

poãet ZO celkem 1162 940 791 747 721

Základní organizace OS KOVO dle poãtu ãlenÛ

1 - 100 ãlenÛ 335 353 383 414 422

101 - 500 ãlenÛ 468 364 269 242 230

501 - 1000 ãlenÛ 179 124 91 64 46

1001 - 3000 ãlenÛ 150 88 57 25 21

3001 - 5000 ãlenÛ 20 8 3 0 0

> 5000 ãlenÛ 10 3 2 2 2

Vûková struktura ãlenÛ ZO OS KOVO - vybrané skupiny

âlenové nad 35 do 50 let 56 560

Mladí do 35 let 25 072

âlenové nad 50 let 37 616

Ostatní ãlenové 1 943

DÛchodci 42 459
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V˘voj poãtu ãlenÛ v jednotliv˘ch kategoriích

V˘voj poãtu ãlenÛ oproti r. 1993 a v˘voj organizovanosti

Poãet ãlenÛ na uvolnûného  funkcionáfie ZO OS KOVO

V˘voj poãtu ZO OS KOVO celkem

V˘voj poãtu ZO OS KOVO podle poãtu ãlenÛ

Vûková struktura ãlenÛ ZO OS KOVO



Specializované činnosti
● Kolektivní vyjednávání

● Bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci
● Mezinárodní ãinnost

● Odborov˘ nemovit˘ majetek
● Vzdûlávání
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Kolektivní vyjednávání kolektivních
smluv vy‰‰ího stupnû

OS KOVO uzavírá kolektivní smlouvy vy‰‰ího stupnû se
sociálními partnery: âeskomoravskou elektrotechnickou asoci-
ací, Asociací leteck˘ch v˘robcÛ, Svazem sléváren âR a Sdru-
Ïením uãÀovsk˘ch zafiízení. Z dále uveden˘ch údajÛ je zfiejmé,
Ïe poãet zamûstnavatelÛ i poãet ZO OS KOVO, pro které byly
KSVS závazné, je v hodnoceném období bez v˘razn˘ch zmûn.
Podobné je to i s poãty zamûstnancÛ a poãty ãlenÛ odborÛ, za
které byly KSVS uzavfieny. V zákonû o kolektivním vyjednává-

ní je proces roz‰ifiování KSVS na dal‰í zamûstnavatele od
1. 1. 2007 novû upraven. I pfies snahu OS KOVO se v‰ak
tento institut z dÛvodu negativního pfiístupu zamûstnavatel-
sk˘ch svazÛ nedafií vyuÏívat. Pokud se t˘ká kolektivních sporÛ,
stojí za zmínku fie‰ení sporu pfii uzavfiení dodatku ã. 4 KSVS
ELA v roce 2008. Smluvní strany se zde vedle zprostfiedkova-
tele shodly i na vyuÏití institutu rozhodce. Jeho rozhodnutím
byl dodatek ã. 4 uzavfien a vyfie‰en tak spor o znûní mzdové-
ho v˘voje. Pro rok 2009 jsou uzavfieny KSVS s âeskomorav-
skou elektrotechnickou asociací a Asociací leteck˘ch v˘robcÛ.
Naopak zatím není ukonãeno kolektivní vyjednávání se Sva-
zem sléváren âR a SdruÏením uãÀovsk˘ch zafiízení. 

Kolektivní vyjednávání

Rok 2005 2008

Poãet uzavfien˘ch KSVS celkem 4 4

Poãet zamûstnavatelÛ, za které byly KSVS uzavfiené 75 73

Poãet odborov˘ch organizací, pro které byly KSVS uzavfiené 62 63

Poãet zamûstnancÛ celkem, za které byly uzavfiené KSVS 27 787 30 503

Poãet odborovû organizovan˘ch zamûstnancÛ u zamûstnavatelÛ, 
9 332 8 532

za které byly KSVS uzavfieny
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Kolektivní vyjednávání na podnikové
úrovni

StûÏejní oblastí práce OS KOVO bylo, je a bude jednání
o dobr˘ch pracovních a mzdov˘ch podmínkách ãlenÛ OS
KOVO a ostatních zamûstnancÛ s pfiíslu‰n˘mi zamûstnavate-
li, neboli sociální dialog, jehoÏ jednou z nejdÛleÏitûj‰ích sou-
ãástí je kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni. 

Právû z tohoto dÛvodu se Rada OS KOVO dne 6. fiíjna
2005 usnesla na tom, Ïe OS KOVO uspofiádá podpÛrnou
kampaÀ. Cílem Kampanû na podporu kolektivního vyjed-

návání a v˘znamu kolektivních smluv bylo  povzbudit odbo-
rové funkcionáfie ve firmách a napomoci jim získat podporu
ãlenÛ a zamûstnancÛ pfii kolektivním vyjednávání.

KampaÀ se skládala z následujících souãástí:

• Konference KS
• Propagace
• Metodická pomÛcka
• Vzdûlávání

KampaÀ byla zahájena v Kováku úvodním slovem místo-
pfiedsedy J. Souãka. Ten ve svém úvodníku vysvûtlil cíl kam-
panû, seznámil ãtenáfie s jejím obsahem i mottem kampanû
„Více kolektivních smluv s je‰tû kvalitnûj‰ími závazky“.
Vyzval v‰echny ãleny OS KOVO k podpofie kolektivního vyjed-
návání ve firmách heslem: „Kdo, kdyÏ ne my – kdy, kdyÏ ne
teì!!!“

Konference krajsk˘ch sdruÏení OS KOVO probûhly
v období od dubna do konce roku 2006 ve v‰ech regionech.
Delegáti konferencí byli vÏdy seznámeni s dÛvody vedení kam-
panû a s jejími jednotliv˘mi ãástmi. Na kaÏdé z konferencí byla
pfiedvedena prezentace, která seznamovala s v˘vojem kolek-
tivního vyjednávání v âR a mapovala i nûkteré zajímavé údaje
v rámci EU. Dále byla podána informace o stavu projednává-
ní nového ZP a úãastníci byli seznámeni s hlavními zmûnami
pracovnûprávních a souvisejících pfiedpisÛ. 

Propagace probûhla pfieváÏnû v ãasopisu Kovák, celá
stránka byla kovácké kampani vûnována v ãasopise Sondy. 

Kovák prÛbûÏnû informoval ãtenáfie o aktuálním stavu pro-
jednávání zákoníku práce a pfiiná‰el dal‰í aktuální zajímavosti
jak z politické scény, tak i z jednotliv˘ch ZO OS KOVO.
V období od srpna 2006 do konce ledna 2007 vy‰lo v Kováku
velké mnoÏství ãlánkÛ vysvûtlujících nov˘ zákoník práce
a související pfiedpisy. Jednalo se napfiíklad o ãlánky s násle-
dujícími tématy:
• Zásadní zmûny v novém ZP 
• Zmûny v zákonû o kolektivním vyjednávání 
• Zmûny ve mzdové oblasti
• UvolÀování ãlenÛ odborové organizace u zamûstnavatele 
• Pracovní doba, práce pfiesãas, pfiekáÏky v práci
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Ve zvlá‰tní pfiíloze vy‰el soubor statistick˘ch údajÛ pod
názvem Faktografie v kontextu reality. V první ãásti s názvem
„Jak si stojíme doma – v âR“ byly obsaÏeny údaje o kolektiv-
ním vyjednávání v âR, jako je napfiíklad pokrytí zamûstnancÛ
kolektivními smlouvami, vyjednávání o nepodkroãiteln˘ch mini-
mech OS KOVO a pfiínosy kolektivních smluv  pro penûÏenky
zamûstnancÛ. V druhé ãásti, nazvané „Jak si stojíme v EU“,
byla zvefiejnûna statistická data, ze kter˘ch je zfiejmé, jak
v˘dûlky ãesk˘ch zamûstnancÛ za evropsk˘mi pokulhávají.

Mimofiádnou aktivitou v rámci kampanû byla soutûÏ ve
znalostech nového ZP o hodnotné ceny. 

V rámci kampanû byly zpracovány propagaãní plakáty.
Verze plakátÛ v regionálních variacích byly distribuovány podle
poÏadavkÛ jednotliv˘ch KS OS KOVO.

Metodická pomÛcka pro kolektivní vyjednávání v pod-
nikové sféfie byla zpracována v návaznosti na nov˘ zákoník
práce a to v dobû, kdy neexistoval Ïádn˘ právní v˘klad nebo
názor na obsah problematick˘ch ustanovení nového kodexu.
K ustanovením kolektivních smluv byly zpracovány i konkrét-
ní pfiíklady textÛ.

V posledních ãtyfiech mûsících roku 2006 probûhlo v OS
KOVO velké mnoÏství vzdûlávacích akcí - ‰kolení a seminá-
fiÛ, jejichÏ cílem bylo seznámit co nej‰ir‰í odboráfiskou vefiej-
nost s nov˘mi pracovnûprávními pfiedpisy, zejména se zcela
nov˘m zákoníkem práce.

Specialisté OS KOVO vûnovali mimofiádnou pozornost
i vlastnímu vzdûlávání, o ãemÏ svûdãí jak mnoÏství absolvo-
van˘ch ‰kolení a semináfiÛ pofiádan˘ch institucemi mimo
odbory, tak i mnoÏství prostudovan˘ch odborn˘ch stanovisek
a v˘kladÛ. 

SoubûÏnû s kampaní hrála po celé období dÛleÏitou roli
v oblasti kolektivního vyjednávání Strategie OS KOVO pro
kolektivní vyjednávání. Tato strategie musela reagovat na
zmûny v pracovnûprávní legislativû s cílem nejen udrÏet dosa-
vadní nároky zamûstnancÛ, ale i pfiibliÏovat standardy v oblas-
ti mezd a pracovní doby evropské úrovni.

O rozsahu kolektivního vyjednávání  v podnicích kovoprÛ-
myslu vypovídá následující tabulka:

Rok 2005 2008

Poãet uzavfien˘ch podnikov˘ch kolektivních smluv u zamûstnavatelÛ, kde pÛsobí ZO 848 797

Poãet zamûstnancÛ celkem, na které se vztahují podnikové kolektivní smlouvy 304 332 320 827

Poãet podnikov˘ch kolektivních smluv, které obsahují úpravu mezd pfiímo 
756 668

nebo formou pfiílohy tûchto kolektivních smluv

Poãet zamûstnancÛ v pÛsobnosti OS celkem, kter˘m jsou mzdy poskytovány na základû 
286 020 253 832

kolektivní smlouvy

Poãet odborov˘ch orgánÛ, které neuzavfiely podnikovou kolektivní smlouvu 128 129

Poãet zamûstnavatelÛ, u kter˘ch pÛsobí ZO a ktefií mají zcela nebo zãásti zahraniãního vlastníka 264 314

Poãet uzavfien˘ch  PKS u tûchto zamûstnavatelÛ 227 274

z toho: poãet PKS,  které obsahují úpravu mezd 206 245

Poãet zamûstnavatelÛ s poãtem zamûstnancÛ do 50, kde pÛsobí ZO 168 168

Poãet uzavfien˘ch PKS u tûchto zamûstnavatelÛ 117 109

z toho: poãet PKS, které obsahují úpravu mezd 109 98

Poãet zamûstnavatelÛ s poãtem zamûstnancÛ od 51 do 100, kde pÛsobí ZO 198 179

Poãet uzavfien˘ch PKS u tûchto zamûstnavatelÛ 154 126

z toho: poãet PKS, které obsahují úpravu mezd 137 112

Poãet kolektivních sporÛ fie‰en˘ch prostfiednictvím zprostfiedkovatele pfii uzavírání PKS 4 7

Poãet kolektivních sporÛ fie‰en˘ch prostfiednictvím rozhodce pfii uzavírání PKS 0 0

Poãet vyhlá‰en˘ch stávkov˘ch pohotovostí pfii uzavírání PKS 1 5
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NejdÛleÏitûj‰í oblastí kolektivního vyjednávání je vyjedná-
vání o mzdách. Reálná mzda v kovoprÛmyslu v období let
2005 aÏ 2008 rostla, a to bezpochyby i zásluhou právû kolek-
tivního vyjednávání. Nejvíce reálná mzda vzrostla v roce 2007,
a to o 5,4 %. V roce 2008 byl nárÛst reálné mzdy nejniÏ‰í
a ãinil pouh˘ch 1,1 %.

O tom, Ïe na nárÛstu mezd má svÛj pozitivní podíl právû
kolektivní vyjednávání, svûdãí skuteãnost, Ïe prÛmûrná mzda
v podnicích, ve kter˘ch pÛsobí OS KOVO, byla ve v‰ech
letech vy‰‰í neÏ prÛmûrná mzda vykazovaná âSÚ.

V podnikov˘ch kolektivních smlouvách se dafiilo sjednávat
i sociální v˘hody pro zamûstnance. Pfiíkladem mÛÏe b˘t nárÛst
sjednání pfiíspûvkÛ na penzijní pfiipoji‰tûní a Ïivotní poji‰tûní.

Strategie OS KOVO v kolektivním vyjednávání pro jednot-
livé roky stanovuje hlavní cíle, ke kter˘m má kolektivní vyjed-
návání smûfiovat. Jak se dafiilo sjednávání tûchto strategick˘ch
závazkÛ, ilustruje následující tabulka.
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Koordinace v kolektivním vyjednávání 

Pro kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni je dÛleÏitá
jeho koordinace. ZO OS KOVO koordinují své kolektivní vyjed-
návání zejména v rámci volebních obvodÛ, na kter˘ch se vzá-
jemnû informují o sv˘ch postupech, pfiedávají si zku‰enosti,
hodnotí své v˘sledky a dûlí se o své pozitivní i negativní zku-
‰enosti. Ménû intenzivní je koordinace v rámci krajsk˘ch sdru-
Ïení – moÏnosti zaloÏení regionálního v˘boru kolektivního
vyjednávání zatím Ïádn˘ region nevyuÏil.  Koordinace na bázi
odvûtví se realizuje prostfiednictvím sekcí OS KOVO. Impul-
sem pro koordinaci kolektivního vyjednávání nûkter˘ch firem
mÛÏe b˘t i jejich spoleãn˘ vlastník (spoleãn˘ kapitál). Jako pfií-
klad takovéto koordinace je moÏné uvést koordinaci firem
vlastnûn˘ch kapitálem spoleãností TRW nebo firem skupiny Z-
GROUP.

Agenturní zamûstnanci v kovoprÛmyslu

Zamûstnávání prostfiednictvím agentur práce bylo
v posledních letech velk˘m problémem. Je pravda, Ïe poptáv-
ka po pracovní síle byla v urãit˘ch profesích vy‰‰í neÏ tuzem-
ská nabídka, ale chování nûkter˘ch agentur  (nedodrÏování
platné legislativy, aÏ nelidské zacházení se zahraniãními dûlní-
ky, daÀové úniky apod.) bylo alarmující. OS KOVO na tyto pro-
blémy dÛraznû upozorÀoval, coÏ vedlo k tomu, Ïe se státní
správa zaãala touto problematikou zab˘vat. 

V roce 2008 pracovalo v kovoprÛmyslu  jiÏ 33 515 agen-
turních zamûstnancÛ.

V dobû propou‰tûní v dÛsledku hospodáfiské krize se v‰ak
tito zamûstnanci stali „pol‰táfiem“, díky kterému nebyl první
dopad poklesu zakázek v dÛsledku finanãní krize na kmenové
zamûstnance tak dramatick˘.

Agenturní zamûstnanci v jednotliv˘ch odvûtvích kovoprÛ-
myslu (rok 2008)

2005 2008
Sjednan˘ závazek v PKS

Poãet % Poãet %

Hodnoceno PKS 586 616

V˘bûr ãlenského pfiíspûvku sráÏkou ze mzdy 509 86,9 557 90,4

Zásady odmûÀování, podle kter˘ch lze sjednat celou mzdu 219 37,4 301 48,9

RÛst prÛmûrn˘ch nominálních mezd 283 48,3 277 45,0

Pracovní doba sníÏená na 37,5 hod 383 65,4 410 66,6

Dovolená del‰í o 1 t˘den a více 426 72,7 485 78,7

2005 2008 2008/2007
Sjednan˘ závazek v PKS

Poãet % Poãet % %

Vzdûlávání zamûstnancÛ (1. spoleãn˘ poÏadavek EMF) 92 18,5 154 25,0 6,5

Programy pro star‰í zamûstnance 12 2,4 18 2,9 0,5

Opatfiení ke slaìování profesního a rodinného Ïivota 20 4,0 27 4,4 0,4
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OS KOVO se jako ãlen Evropské federace kovákÛ (EMF)
intenzivnû zapojuje do odborov˘ch aktivit v rámci Evropy.

První spoleãn˘ poÏadavek 

âlenské organizace Evropské federace kovákÛ (EMF) dis-
kutovaly a schválily první spoleãn˘ poÏadavek EMF “indivi-
duální právo na ‰kolení garantované kolektivními smlou-
vami” na   5. konferenci EMF ke kolektivnímu vyjednávání
v ¤ímû ve dnech 11. – 12. fiíjna 2005. Na této fiímské konfe-
renci se EMF dohodla na cílech, postupu hodnocení, ãasovém
rámci a na politické kampani k realizaci tohoto poÏadavku.

V procesu implementace bylo nutno pfienést evropské cíle
do národní implementaãní politiky. Z tohoto dÛvodu byly ãlen-
ské organizace EMF poÏádány, aby pfiipravily “cestovní mapy”,
ve kter˘ch mûly popsat, jak hodlají implementovat spoleãn˘
poÏadavek do národních systémÛ kolektivního vyjednávání. 

Odborov˘ svaz KOVO tuto tzv. cestovní mapu pfiipravil
a vyjednávání o spoleãném poÏadavku (SP) bylo zahájeno
v rámci kolektivního vyjednávání pro rok 2006.

1. SP byl nejprve projednáván a rozpracován k dal‰í rea-
lizaci v komisi kolektivního vyjednávání OS KOVO. Jedním
z podstatn˘ch atributÛ, kter˘ ovlivÀoval zapracování 1. SP do
kolektivních smluv, byla národní legislativa âeské republiky. Ta
podle tehdy platného znûní zákoníku práce neumoÏÀovala tuto
problematiku fie‰it v úrovni podnikov˘ch kolektivních smluv, ale
pouze v kolektivních smlouvách vy‰‰ího stupnû (KSVS).
V návaznosti na tuto skuteãnost pfiijala komise kolektivního
vyjednávání doporuãení zapracovat 1. SP do návrhÛ KSVS pro
rok 2006. Po vysvûtlovací kampani se podafiilo sjednat
v KSVS pro elektrotechnick˘ prÛmysl, leteck˘ prÛmysl a slé-
várenství modifikaci tohoto  závazku: „Zamûstnavatel v sou-
ãinnosti s pfiíslu‰n˘m odborov˘m orgánem zpracuje plán
odborného ‰kolení a vzdûlávání zamûstnancÛ tak, aby kaÏd˘
zamûstnanec mûl garantováno minimálnû 5 dní vzdûlávání
v roce. Cílem je umoÏnit zamûstnancÛm systematické vzdûlá-
vání pro potfieby jejich práce, pfiípadnû pro zlep‰ení jejich
zamûstnatelnosti.“

Vzhledem k tomu, Ïe KSVS pokr˘vají cca 7 % zamûst-
nancÛ kovoprÛmyslu v âR, bylo zfiejmé, Ïe nás vût‰í ãást
práce teprve ãekala.

OS KOVO se spoleãnû s odborovou centrálou âMKOS
snaÏil ovlivnit znûní v té dobû projednávaného nového zákoní-
ku práce v Parlamentu âeské republiky tak, aby 1. SP mohl
b˘t právoplatnû sjednáván i v úrovni podnikov˘ch kolektivních
smluv, coÏ se podafiilo. Schválen˘ nov˘ zákoník práce obsa-
huje v § 203 nárok zamûstnance na pracovní volno k úãasti
na ‰kolení pofiádaném odborovou organizací v rozsahu 5 pra-
covních dnÛ v kalendáfiním roce, nebrání-li tomu váÏné pro-
vozní dÛvody, s náhradou mzdy ve v˘‰i prÛmûrného v˘dûlku.

OS KOVO zahájil v kvûtnu 2006 kampaÀ za kolektivní
vyjednávání podnikov˘ch kolektivních smluv pro rok 2007.
Jedním z dílãích poÏadavkÛ uplatnûn˘ch v této kampani bylo
i zahrnutí 1. SP do v‰ech návrhÛ KS, a to v návaznosti na
v˘‰e citované pfiijetí nového zákoníku práce.

OS KOVO zapracoval do dokumentu Strategie OS KOVO
v kolektivním vyjednávání jako jeden z konkrétních bodÛ „Sta-
novení podmínek pro dal‰í vzdûlávání zamûstnancÛ“ s cílem
zkvalitnûní v souãasné dobû sjednan˘ch textÛ KSVS a uplat-
nûní tohoto poÏadavku v návrzích podnikov˘ch kolektivních
smluv.

V rámci Metodické pomÛcky pro kolektivní vyjednávání
v podnikové sféfie, kterou OS KOVO pravidelnû vydává, je roz-
pracována i problematika 1. SP a doporuãeny návrhy na její
zapracování do podnikov˘ch kolektivních smluv.

Na‰ím cílem je uplatnûní individuálního práva na ‰kolení
pro kaÏdého zamûstnance v rozsahu minimálnû 5 dní v kalen-
dáfiním roce pod heslem „CeloÏivotnû vzdûlávan˘ zamûst-
nanec je nezbytn˘m pfiedpokladem pro udrÏení a rozvoj
podnikatelského prostfiedí v kovoprÛmyslu âR“.

Je zfiejmé, Ïe cíle není moÏné dosáhnout ihned, ale pÛjde
o dlouhodob˘ proces. Pro zaãátek je moÏné se zamûfiit na
urãité skupiny zamûstnancÛ, jejichÏ ohroÏení ztrátou zamûst-
nání je vy‰‰í, napfiíklad na star‰í osoby, osoby v profesích,
jejichÏ potfieba v podniku stále klesá, osoby, které se vrátily do
pracovního procesu po ãerpání rodiãovské dovolené. 

Kolektivní vyjednávání v Evropû





Praktické zaji‰Èování ãinností a aktivit OS KOVO v oblasti
bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci (BOZP) zabezpeãují
zamûstnanci OS KOVO – specialisté BOZP po celé âR.

Odborov˘ svaz KOVO organizuje prostfiednictvím sv˘ch
specialistÛ BOZP (svazov˘ch inspektorÛ bezpeãnosti práce,
dále jen SIBP) kontroly nad stavem bezpeãnosti a ochrany
zdraví pfii práci u jednotliv˘ch zamûstnavatelÛ; pfiitom jsou
SIBP oprávnûni kontrolovat zejména, jak zamûstnavatelé plní
své povinnosti v péãi o BOZP a zda soustavnû vytváfiejí pod-
mínky k bezpeãné a zdravotnû nezávadné práci a také, zda
pravidelnû provûfiují tato pracovi‰tû a pfiíslu‰ná zafiízení.

PfiestoÏe kontrolní ãinnost není zdaleka jedin˘m úkolem
SIBP, tak je uvedená ãinnost urãitû jedním z hlavních kritérií
pro hodnocení preventivní ãinnosti v oblasti BOZP,  nejen pro
OS KOVO, ale i vÛãi poskytovateli v˘znamné ãásti finanãních
prostfiedkÛ ze státního rozpoãtu âR  na tuto ãinnost.

SIBP z jednotliv˘ch metodick˘ch pracovi‰È jsou pfiiprave-
ni poskytnout konkrétní odbornou a metodickou pomoc
základním organizacím OS KOVO a jejich ãlenÛm v násle-
dujících oblastech:

✓ kromû vlastní realizace kontrol nad stavem BOZP dále
i pomoc pfii zaji‰tûní objektivity u mûfiení rizikov˘ch faktorÛ
a participace na roãních provûrkách BOZP, 

✓ legislativní pfiedpisy a technické normy pro BOZP, jejich
zmûny a platnost, aplikace v konkrétních podmínkách,

✓ v˘bûr pfiíslu‰n˘ch ustanovení nebo celá aktuální znûní
pfiedpisÛ a pfiípadnû jejich okomentování a doruãení
v elektronické podobû nebo prostfiednictvím klasické po‰ty,

✓ pomoc pfii organizaci a realizaci systémÛ ‰kolení o BOZP,
✓ vyhledávání a hodnocení rizik a stanovení opatfiení

k zamezení ãi omezení jejich pÛsobení, vãetnû návrhu
v˘bûru vhodn˘ch osobních ochrann˘ch pracovních pro-
stfiedkÛ (OOPP),

✓ závodní preventivní péãe, systém a periodicita preventiv-
ních prohlídek, první pomoc,

✓ kategorizace prací (resp. kritéria, faktory a limity pro zafia-
zování prací do kategorií…),

✓ hodnocení pracovních podmínek, práce pfiesãas a v noci
v souvislosti s BOZP,

✓ objasÀování pfiíãin pracovních úrazÛ, nemocí z povolání
a stanovení opatfiení k jejich prevenci,

✓ projednávání pracovních úrazÛ a nemocí z povolání
a jejich od‰kodÀování,

✓ formulace závazkÛ v oblasti BOZP v podnikov˘ch kolek-
tivních smlouvách,

✓ pfiipomínkování pfiedpisÛ BOZP zamûstnavatele z hlediska
jejich souladu s platnou legislativou,

✓ spolupráce s místnû pfiíslu‰n˘mi oblastními inspektoráty
práce a krajsk˘mi hygienick˘mi stanicemi.

✓ pfiípadnû dal‰í problematika dot˘kající se oblasti BOZP.

Bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci a její uplatÀování
v kaÏdodenní praxi

BOZP je pro OS KOVO jednou z nejdÛleÏitûj‰ích priorit.
V˘sledky práce v této oblasti do r. 2007 ne zcela odpovídaly
pfiedstavám OS KOVO - v˘voj postupnû ustrnul, a proto VV
OS KOVO zahájilo projekt kampanû BOZP prÛfiezovû - v celé
pÛsobnosti OS KOVO, pfiedev‰ím do regionÛ a hlavnû do ZO. 

Prvním krokem pfied spu‰tûním projektu bylo zpracování
SWOT anal˘zy vlastními silami. Tato anal˘za odhalila silné
i slabé stránky OS KOVO v oblasti BOZP a naznaãila moÏná
fie‰ení a v˘chodiska s uplatnûním systémové práce.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

39
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Realizaci vlastní kampanû s mottem „Zdrav˘ do práce,
zdrav˘ z práce“ lze struãnû shrnout do následujících
bodÛ:

Projednání v orgánech OS KOVO
Materiál nazvan˘ KampaÀ BOZP OS KOVO 2007 byl pro-

jednán na zasedání Pfiedsednictva OS KOVO a pfiedloÏen
Radû OS KOVO. Rada OS KOVO po projednání projekt
schválila, vãetnû prezentace v elektronické podobû, a uloÏila
realizovat KampaÀ BOZP OS KOVO 2007, pfiiãemÏ zvlá‰tû
zdÛraznila ve svém usnesení dva úkoly, a to projednávat roãní
plány kontrolních akcí zpracovan˘ch pfiíslu‰n˘m MP v Radû
KS a ohla‰ovat vznik zejména „závaÏn˘ch“ pracovních úrazÛ. 

Dále Rada OS KOVO také schválila zmûnu Stanov OS
KOVO, kde je nyní v˘slovnû uvedeno, Ïe OS KOVO a jeho
základní organizace vykonávají kontrolu nad stavem bezpeã-
nosti a ochrany zdraví pfii práci u jednotliv˘ch zamûstnavatelÛ. 

Konference KS 
Oblast BOZP se pravidelnû projednává na konferencích

krajsk˘ch sdruÏení OS KOVO s vystoupením zástupce z pfií-
slu‰ného MP (SIBP).

Propagace
Propagace projektu byla realizována na nûkolika úrovních:
a) publikováním v ãasopisu Kovák a umístûním základních

atributÛ kampanû na Intranet OS KOVO, vãetnû prÛvodní
prezentace,

b) do kaÏdé ZO, v poãtu odpovídajícímu zvolenému klíãi, byly
distribuovány publikace o dosaÏen˘ch v˘sledcích ke zvidi-
telnûní práce OS KOVO v oblasti BOZP,

c) taktéÏ do kaÏdé ZO byly distribuovány (stejn˘m klíãem
jako publikace) plakáty s tematikou kampanû,

d) pfii oficiálních akcích OS KOVO se zaãaly pouÏívat  velko-
plo‰né formáty plakátÛ. TytéÏ velkoplo‰né plakáty jsou
zavû‰eny v kabinetu BOZP,

e) projektem „NAPO“ distribuovan˘m na DVD (vtipná forma
propagace BOZP, umístûná na elektronickém nosiãi), 

f) trvalou expozicí BOZP v kabinetu BOZP a na chodbû cent-
rály OS KOVO v DOS Praha,

g) konáním semináfie v DOS Praha, zãásti odborn˘m a zãás-
ti prezentaãním,

h) v˘stavkami OOPP a vzdûlávacích materiálÛ k BOZP, a to
pfii pfiíleÏitosti konání Rady OS KOVO v Hradci Královû
a pfii konání v˘‰e uvedeného semináfie v DOS Praha, 

i) vytvofiením monotematického leporela k BOZP.

Zku‰enosti a postfiehy ze ZO
Zku‰enosti a postfiehy ze ZO byly prÛbûÏnû získány v jed-

notliv˘ch firmách a na jednotliv˘ch MP. K celkovému náhledu
na oblast BOZP v OS KOVO napomohla téÏ anketa. Podafiilo
se získat fiadu odpovûdí na pfiipravené otázky ke zji‰tûní prio-
rit poÏadavkÛ ZO v oblasti BOZP.

Ze získan˘ch odpovûdí vyplynulo, Ïe ZO preferují:

• kontroly BOZP u zamûstnavatele,
• konzultace k problematice BOZP,
• zastupování ZO pfii jednáních se zamûstnavatelem,
• pfiipomínkování k dÛleÏit˘m materiálÛm, které ZO pfiedloÏí

zamûstnavatel,
• pfiipomínkování legislativy, 
• organizování ‰kolení BOZP.

V men‰í mífie ZO poÏadují:
• zv˘‰ení objemu vybran˘ch informací z oblasti BOZP na

Intranetu OS KOVO,
• publikaãní ãinnost,
• sumarizaci a vyhodnocování v˘kazÛ ZO.

Drtivá vût‰ina respondentÛ ve vrácen˘ch anketních odpo-
vûdích vyjádfiila spokojenost s prací specialisty BOZP na míst-
nû pfiíslu‰ném MP.

Rekonstrukce Komise BOZP a ÎP
Bûhem roku 2007 byla provedena rekonstrukce Komise

BOZP a ÎP, vãetnû novelizace jejího statutu. 
Komise doznala podstatné zmûny ve svém sloÏení. Dlou-

holetí a osvûdãení kolegové ode‰li do starobního dÛchodu
a bylo nutné je adekvátnû nahradit. Do komise byli jmenováni
noví tfii ãlenové ze ZO. Novelizací statutu se v‰ichni specialisté
BOZP stali taktéÏ ãleny této komise, novû s hlasem poradním.

âinnost SIBP byla zefektivnûna
dÛrazem na kontroly BOZP u zamûstnavatele s pfiípadn˘m
vyuÏitím tzv. „plné moci“ od pfiíslu‰né základní organizace
Odborového svazu KOVO k provedení kontroly nad stavem
bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci podle ustanovení § 322
odst. 1 ZP a doporuãen˘m postupem pfii vlastním provádûní
tûchto kontrol.

Kromû ostatních ‰kolicích aktivit je nejv˘znamnûj‰ím poãi-
nem v této specifické oblasti - vzdûlávání specialistÛ BOZP OS
KOVO - absolvování kurzu odborné zpÛsobilosti fyzick˘ch
osob k zaji‰Èování úkolÛ v prevenci rizik (dfiíve uÏívan˘ termín
„bezpeãnostní technici“), kter˘ je zakonãen pfiíslu‰nou zkou‰-
kou (dle zák. 309/2006 Sb., tj. „zákon o zaji‰tûní dal‰ích pod-
mínek BOZP“). DÛvodem, proã se pfiikroãilo k získávání pfied-
mûtné odborné zpÛsobilosti, zákonem cílené na „bezpeãnost-
ní techniky“ ve firmách, byl poÏadavek, resp. obstrukce, nûkte-
r˘ch zamûstnavatelÛ na jednoznaãnû prokazatelnou úroveÀ
odborné zpÛsobilosti na‰ich specialistÛ BOZP pfii v˘konu kon-
troly BOZP v podniku.

V ohlasech na probíhající kampaÀ pfievládá názor, Ïe je
tfieba v tomto trendu pokraãovat a dále ho rozvíjet, proto-
Ïe pfiispívá k pozitivnímu imagi odborÛ.



âlenství OS KOVO 
v mezinárodních organizacích

Odborov˘ svaz KOVO je ãlenem dvou mezinárodních
organizací jiÏ 18 let. Pfielomov˘m rokem byl rok 1991, kdy se
OS KOVO stal 24. 5. ãlenem Svûtové federace kovákÛ (IMF)
a 21. 11. ãlenem Evropské federace kovákÛ (EMF). âlenství
OS KOVO v obou tûchto organizacích se postupnû vyvíjelo.
Zpoãátku ‰lo spí‰e o ãlenství formální, které spoãívalo zejmé-
na v úãasti na zasedáních hlavních politick˘ch orgánÛ obou
v˘‰e uveden˘ch organizací. Pozdûji v dÛsledku postupného
získávání informací a zku‰eností se toto ãlenství prohlubuje
a mûní se v ãlenství aktivní, kdy jsou zástupci OS KOVO zapo-
jováni do kaÏdodenní práce tûchto organizací, a to aÈ jiÏ pro-
stfiednictvím úãasti v pracovních skupinách nebo v˘borech, tak
i prostfiednictvím úãasti na specifick˘ch a tematicky zamûfie-
n˘ch konferencích.

Pokud jde o Evropskou federaci kovákÛ (EMF), je OS
KOVO zapojen nejen do práce nejvy‰‰ích orgánÛ EMF (v˘kon-
n˘ a fiídící v˘bor, revizní v˘bor), ale i do kaÏdodenní práce tfií
politick˘ch v˘borÛ (v˘bor pro politiku kolektivního vyjednávání,
v˘bor pro prÛmyslovou politiku a v˘bor pro podnikovou politi-
ku), sektorov˘ch v˘borÛ (v˘bor pro ocel, automobilov˘ prÛmy-
sl, ICT, ad-hoc letectví) a horizontálního v˘boru (v˘bor pro ‰ko-
lení a vzdûlávání). Zástupci OS KOVO se tak podílejí na celo-
evropské koordinaci kolektivního vyjednávání, v rámci vytvofie-
né sítû Eucob@n. Dále na koordinaci oblasti prÛmyslové poli-
tiky, v rámci které pfiipomínkují návrhy Evropské komise (eko-
logické otázky, CO2, obchodování emisemi, restrukturalizace
sektorÛ atd.), a k aktuálním tématÛm pfiedkládají návrhy vlast-
ní. V oblasti podnikové politiky je velmi dÛleÏité nejen zapoje-
ní zástupcÛ zamûstnancÛ do jednotliv˘ch vznikajících evrop-
sk˘ch rad zamûstnancÛ, které v posledních ãtyfiech letech
zaznamenalo velkou dynamiku, ale také v˘znamná úãast na
pfiípravû a pfiipomínkování pfiíslu‰n˘ch smûrnic EU, které tuto
oblast na evropské úrovni upravují. Dal‰í oblastí je vy‰‰í koor-
dinace v oblasti evropsk˘ch spoleãností (SE) a také zapojení
se do v˘mûny informací a do spoleãn˘ch aktivit souvisejících
s restrukturalizacemi jednotliv˘ch nadnárodních spoleãností,
pro které jsou uzavírány evropské rámcové dohody. Jak jiÏ
bylo v˘‰e uvedeno, neménû dÛleÏité jsou oblasti jednotliv˘ch
sektorÛ, ve kter˘ch zástupci OS KOVO pÛsobí. Podílejí se tak
na evropské koordinaci politik prosazovan˘ch v sektorech oce-
láfiství, automobilového prÛmyslu, ICT, letectví atd. 

Obdobn˘ v˘voj jako v pfiípadû EMF byl zaznamenán i ve
Svûtové federaci kovákÛ (IMF). Od pÛvodnû formálního ãlen-
ství na kongresech a ústfiedních v˘borech se OS KOVO rov-
nûÏ posunul k vût‰ímu zapojení do aktivit IMF. Zástupce OS
KOVO se na kvûtnovém kongresu IMF v roce 2005 stal ãle-
nem v˘konného v˘boru IMF, ve kterém spolu s dal‰ími dvûma
ãleny zastupuje region v˘chodní Evropy. Vzhledem k tomu, Ïe
IMF pÛsobí celosvûtovû, mají i její aktivity tento rozmûr.
V rámci IMF dochází k uzavírání tzv. svûtov˘ch podnikov˘ch
rad pro nadnárodní spoleãnosti pÛsobící v celosvûtovém
mûfiítku. Díky aktivitám v rámci IMF jsou i do tûchto svûtov˘ch
rad zapojováni zástupci OS KOVO. IMF rovnûÏ prÛbûÏnû
organizuje celosvûtová setkání zástupcÛ odborÛ pÛsobících
v nadnárodních spoleãnostech.

Mezinárodní činnost

• Brusel 2005
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V˘chodní region EMF

Za velice v˘znamnou povaÏuje OS KOVO i regionální spo-
lupráci. Proto je od roku 1993 souãástí regionálního uskupení,
v rámci kterého dochází k vzájemné spolupráci a prÛbûÏné
v˘mûnû aktuálních informací. Toto uskupení v roce 1993 vznik-
lo na základû iniciativy odborov˘ch organizací âR, Slovenska,
Maìarska a Polska, pozdûji se zapojilo i Slovinsko, a pÛvod-
nû se naz˘valo Visegrádská skupina. Pozdûji v souvislosti
s v˘vojem regionální spolupráce i v rámci EMF se tato skupi-
na stala souãástí struktur EMF. Poãet zemí patfiících do této
skupiny se postupnû roz‰ifioval a mûnil se její název (V˘chod-
ní region EMF). V roce 2007 bylo na kongresu EMF v Lisabo-
nu rozhodnuto vrátit se k témûfi pÛvodní velikosti skupiny, která
tento region zakládala, a obrovsk˘ V˘chodní region rozdûlit
v regiony dva. Odborové organizace ze zemí,  které jsou dnes
souãástí V˘chodního regionu (âR, Slovensko, Slovinsko,
Maìarsko a Polsko), se scházejí dvakrát roãnû, na základû
rotaãního principu, a projednávají aktuální otázky, zaujímají
spoleãná stanoviska a prosazují spoleãnou politiku i v rámci
EMF. V rámci sv˘ch zasedání organizují i náv‰tûvy podnikÛ
v jednotliv˘ch zemích, kde získávají konkrétní pfiehled o situa-
ci odborÛ v dan˘ch podnicích. Tento region je v rámci EMF
zastoupen postem místopfiedsedy EMF v fiídícím v˘boru EMF
(zástupce OS KOVO) a regionálním zástupcem (zástupce

z Polska).

VídeÀské memorandum

Dal‰ím regionálním uskupením, kterého je OS KOVO ãle-
nem od roku 1998, kdy tato regionální skupina vnikla, je tzv.
VídeÀské memorandum. Jde o skupinu fungující v rámci regi-
onálních sítí kolektivního vyjednávání, která se zab˘vá zejmé-
na koordinací a v˘mûnou informací o kolektivním vyjednávání
v rámci regionu, do kterého spadá âR, Slovensko, Slovinsko,
Maìarsko, Rakousko a Nûmecko/Bavorsko. Jde o skupinu,
v níÏ se setkávají zástupci „star˘ch“ a „nov˘ch“ ãlensk˘ch státÛ
EU. I tato skupina se setkává dvakrát roãnû na základû rotaã-
ního principu. Kromû informací a koordinace kolektivního
vyjednávání se tato skupina zab˘vala rovnûÏ pfieshraniãním
pohybem pracujících (v dobû, kdy u vût‰iny ãlensk˘ch zemí
platila vÛãi nov˘m zemím pfiechodná opatfiení), zavádûním jed-
notné mûny – euro, agenturní a rizikovou prací atd. Pro oblast
agenturní a rizikové práce skupina Memoranda zorganizovala
dvû velké konference (ãerven 2007 Nûmecko; fiíjen 2008
âeská republika), kter˘ch se zúãastnili nejen zástupci odborÛ
z jednotliv˘ch zemí Memoranda, ale také zástupci zprostfied-
kovatelsk˘ch agentur, zamûstnavatelÛ atd.). V rámci skupiny
Memoranda existuje i pravidlo t˘kající se vzájemné solidární
pomoci, vãetnû podpory kolegÛ pfii rÛzn˘ch demonstracích
a protestních akcích.



Mezinárodní solidarita

Postupné prohlubování zapojení OS KOVO do mezinárod-
ních struktur dokladuje i jeho pfiímé zapojení do solidárních
akcí (vãetnû demonstrací). V rámci dohod skupiny Memoran-
da OS KOVO podpofiil pfii protestních akcích kolegy ze Slo-
venska, Slovinska, Nûmecka. Zástupci OS KOVO se rovnûÏ
úãastní tzv. euro-demonstrací, které jsou obvykle organizová-
ny v souvislosti s pfiedsednictvím jednotliv˘ch ãlensk˘ch zemí
Radû EU. Jako pfiíklad je moÏné uvést Brusel 2005; ·trasburk
2006; LublaÀ 2008, ·trasburk 2008.

Vzájemná pomoc pfii v˘‰e uveden˘ch aktivitách je recip-
roãní. Dokladem toho je úãast kolegÛ z IG Metall na listopa-
dové demonstraci roku 2005 v Praze a dále pfii fie‰ení kauzy
Siemens (SKV Praha). Demonstrace Siemens se v létû 2008
zúãastnili nejen kolegové z Nûmecka a Slovenska, ale i kole-
gové z Francie a Itálie. Je tfieba podotknout, Ïe do obdobné
situace jako kolegové Siemens SKV Praha se dostali i kole-
gové Siemens Thessaloniki (¤ecko). Ti se navíc pot˘kali
s nedostatkem finanãních prostfiedkÛ na organizování odboro-
v˘ch aktivit. Z tohoto dÛvodu OS KOVO rozhodl poskytnout
fieck˘m kolegÛm kromû konzultací a v˘mûny informací i finanã-
ní podporu. K této podpofie se pfiipojily i dal‰í základní organi-
zace pÛsobící u spoleãnosti Siemens v âR. K dal‰ím dÛleÏi-
t˘m demonstracím, které OS KOVO podpofiil, patfií i úãast na
demonstraci EMF vÛãi vedení spoleãnosti ArcelorMittal – Bru-
sel 2009.

• Mnichov 2006

• LublaÀ 2008

• Siemens Praha 2008

• ·trasburk 2008
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V˘znamné evropské projekty

Od roku 2004 se OS KOVO postupnû zapojuje do rÛzn˘ch
evropsk˘ch projektÛ a rovnûÏ realizoval nûkolik projektÛ vlast-
ních. Mezi nejdÛleÏitûj‰í realizované projekty patfií:

• Projekt CCMB a Visegrádské skupiny zamûfien˘ na evrop-
ské rady zamûstnancÛ (2004 - 2005)

• Projekt OS KOVO se zapojením OZ KOVO zamûfien˘ na
spoleãnosti HTC a Îeleziarne Podbrezová a budoucí
vytvofiení evropsk˘ch rad zamûstnancÛ u tûchto spoleã-
ností  (2004 - 2005)

• Projekt EDLESI – Uãení rovnosti a diverzitû v evropském
oceláfiství (2004 - 2007)

• Projekt  FIL o znovuzavedení inovaãní úlohy evropského
automobilového prÛmyslu v oblasti technologií, organizace
a kvality práce a úloha pokroãil˘ch praktik prÛmyslov˘ch
vztahÛ (2005)

• Projekt OS KOVO k evropsk˘m radám zamûstnancÛ (2005
- 2006)

• Projekt Solidarnosc „Neobjeven˘ potenciál ERZ: Smûrnice
94/45/EC a 2001/86/EC jako nástroje posílení procedur
informování a konzultování nadnárodních spoleãností
v rámci kovosektoru v Polsku a v sousedních zemích“
(2005 - 2006)

• Projekt VASAS „ERZ, pracovní konflikty v nadnárodních
podnicích v kontextu ekonomického v˘voje kovoprÛmyslu
v roz‰ífiené Evropû“ (2005 - 2006)

• Projekt zamûfien˘ na sektor bílého zboÏí: Procesy restruk-
turalizace, inovaãní strategie a prÛmyslové vztahy na
evropské úrovni – úloha ERZ? (2005 - 2007)

• Projekt IG Metall Hannover „Lep‰í zastupování zamûst-
nancÛ v nadnárodních spoleãnostech, prostfiednictvím dal-
‰ího ‰kolení a zvy‰ování kvalifikací odboráfiÛ, úsekov˘ch
dÛvûrníkÛ v Nûmecku, Polsku, Slovensku, âR a Maìar-
sku“ (2006 - 2007)

• Projekt 3F Industri (Dánsko) zamûfien˘ na vytvofiení soci-
álního dialogu ve spoleãnosti Lego Kladno (2006 - 2007)

• Projekt OS KOVO „ERZ a sdílení dobr˘ch praktik v kovo-
prÛmyslu“ (2006 - 2008)

• Projekt IG Metall  „SíÈ evropsk˘ch zamûstnancÛ – strojí-
renská oblast zemûdûlsk˘ch strojÛ“ (2007 - 2008)

• Projekt INTEREG Horní Rakousko a JiÏní âechy (od roku
2008)

• Projekt EMF „SíÈování zamûstnancÛ“ (od roku 2003).

V rámci uveden˘ch projektÛ bylo pro‰koleno nûkolik sto-
vek odborov˘ch zástupcÛ v oblastech vzniku a fungování
evropsk˘ch rad zamûstnancÛ, sociálního dialogu v klíãov˘ch
sektorech prÛmyslu, fie‰ení sociálních konfliktÛ a zlep‰ování
pracovních podmínek v nadnárodních spoleãnostech.

• Praha 2009

• Praha 2009



Bilaterální spolupráce

Pokud jde o bilaterální spolupráci, neskr˘vá se za ní pouze
reciproãní úãast na kongresech jednotliv˘ch svazÛ, ale spí‰e
jde o kaÏdodenní partnerskou komunikaci a koordinaci mezi
v‰emi svazy, aÈ jiÏ jsou ãleny EMF nebo IMF. Absolutnû nelze
pominout spolupráci s OZ KOVO (Slovensko), která od poãát-
ku probíhá navzdory umûle vytvofiené hranici a která se usku-
teãÀuje bez omezení na v‰ech úrovních. PrÛbûÏnû dochází
k v˘mûnû aktuálních informací a informací t˘kajících se legis-
lativ obou zemí. Dále dochází ke vzájemné spolupráci a pod-
pofie pfii kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni a v mezi-
národní oblasti.

Do bilaterální oblasti spadá i vzájemná úãast na tematicky
zamûfien˘ch konferencích (napfi. pfiíhraniãní regiony, oceláfisk˘
a automobilov˘ prÛmysl, sociální dialog, prÛmyslová politika,
migranti, rovnost pfiíleÏitostí, restrukturalizace, pracovnû-práv-
ní vztahy…) a také pomoc poskytovaná jednotliv˘m konkrét-
ním podnikÛm, ve kter˘ch pÛsobí nadnárodní kapitál. Zástup-
cÛm tûchto podnikÛ je zprostfiedkována pomoc v získání kon-
taktÛ nebo konkrétních informací. Dále jsou pro nû na poÏá-
dání prÛbûÏnû organizovány rÛzné semináfie nebo setkání,
bûhem kter˘ch se mohou pouãit o fungování odborÛ jinde. Za
uvedené období lze zmínit schÛzky a semináfie organizované
pro zástupce následujících podnikÛ: EvoBus, Siemens, Candy,
ArcelorMittal, Grammer, Kiekert, Valeo, Kone, BMT, Delphi,
Tyco, Dura, Moeller, Lego, VW, Delphi, Schneider Electric,
Toyota, Alcoa, Leroy Sommer, TRW, Rheinmetall, Necon,
Bosch, Lennox atd. V˘ãet tûchto spoleãností není kompletní.

Do oblasti bilaterální spolupráce spadá i oblast pfiijetí dele-
gací z rÛzn˘ch svazÛ, jejichÏ cílem je získat aktuální poznatky
o situaci v âR, o situaci a v˘voji odborÛ a také navázat kon-
takty s OS KOVO. KaÏd˘m rokem tak OS KOVO pfiijme v prÛ-
mûru 5 - 7 delegací, ãítajících od 5 do 120 ãlenÛ. V rámci tûch-
to náv‰tûv b˘vají ãasto zprostfiedkovávány i náv‰tûvy nûkte-
r˘ch podnikÛ spadajících pod OS KOVO.

Elektronické prezentace vydané 
u pfiíleÏitosti evropsk˘ch projektÛ

Semináfi k evropsk˘m podnikov˘m radám
Praha, únor 2006 (CD)

Semináfie o evropsk˘ch podnikov˘ch radách
Praha, záfií 2007
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Plakát mezinárodních aktivit OS KOVO (CD)



Odborový nemovitý majetek

ALDIS, a. s.
Kongresové, v˘stavní,
vzdûlávací a spoleãenské
centrum – konsolidace
hospodafiení akciové
spoleãnosti v posledních letech
pfiipravila zdroje 
pro rekonstrukci stavebního
pfiíslu‰enství na hotelovou
kapacitu, která dále zatraktivní
nabízené kongresové sluÏby 

Eli‰ãino nábfieÏí 375,
500 02 Hradec Králové

hotel****  ARNIKA
·piãkové ubytovací,
kongresové, sportovní,
rehabilitaãní a gastronomické
stfiedisko ·pindlerova Ml˘na
a celé centrální ãásti Krkono‰ 
– investice do velkorysé
renovace objektu v posledních
dvou letech jsou dokladem
pfiíkladné péãe odborÛ
o efektivní zhodnocování
majetkÛ v odborovém
vlastnictví

Labská 111,
543 51 ·pindlerÛv Ml˘n

METROPOL, spol. s r. o.
Víceúãelov˘ komplex divadelních
a spoleãensk˘ch sálÛ, v˘stavních
a v˘ukov˘ch prostorÛ pro kulturní,
konferenãní a v˘chovnou ãinnost, 
vãetnû ubytovacích, prodejních
a gastronomick˘ch kapacit,
s administrativní budovou, která vedle
lékafisk˘ch sluÏeb poskytuje zázemí 
také Metodickému pracovi‰ti OS KOVO
– Metropol je v âesk˘ch Budûjovicích
tradiãní  zárukou kvalitní kultury
a dobr˘ch sluÏeb   

SenováÏné námûstí 2,
370 21 âeské Budûjovice
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DKO, s. r. o., JIHLAVA
Kulturnû vzdûlávací komplex
s divadelním i spoleãensk˘m sálem,
prostory pro v˘uku a konferenãní
ãinnost, s administrativní budovou
slouÏící pfieváÏnû Finanãnímu
fieditelství Brno, ale mimo jiné také
Metodickému pracovi‰ti OS KOVO –
sv˘mi kapacitami, úrovní kultury
a kvalitou sluÏeb nemá DKO v Jihlavû
konkurenci

Tolstého 2,
586 01 Jihlava

NÁRODNÍ DÒM 
na Smíchovû
Státní kulturní památka, 
kulturní dÛm s dlouhou tradicí,
atraktivní architekturou, sály,
slouÏí pro kulturní
a spoleãenské akce – pro
plnou konkurenceschopnost
v budoucnosti potfiebuje
v krátké dobû znaãné investice   

Námûstí 14. fiíjna 16,
150 00 Praha 5

DÛm 
Metodického pracovi‰tû
OS KOVO OLOMOUC
PÛvodnû bytov˘ dÛm slouÏí
jako kanceláfiské prostory
Metodického pracovi‰tû OS
KOVO,  ãást prostor je
pronajímána ke komerãním
úãelÛm (zdravotní poji‰Èovna
a knihkupectví)

Denisova 2,
772 00 Olomouc



bytové jednotky 
âERN¯ MOST
Celkem 15 ubytovacích jednotek v domû
spoluvlastnûném odborov˘mi svazy,
o celkovém poãtu 64 ubytovacích
jednotek, slouÏí k ubytování volen˘ch
funkcionáfiÛ OS KOVO, ãásti
mimopraÏsk˘ch zamûstnancÛ OS KOVO
a dále také ke komerãním pronájmÛm –
renovovan˘ dÛm v bezprostfiední blízkosti
stanice metra poskytuje bydlení
odpovídající souãasnému dobrému
standardu  

Boufiilova 1105,
190 00 Praha 9

DÛm Metodického
pracovi‰tû OS KOVO
ÚSTÍ nad LABEM
PÛvodnû bytov˘ dÛm slouÏí
jako kanceláfiské prostory
Metodického pracovi‰tû OS
KOVO,  ãást prostor je
pronajímána ke komerãním
úãelÛm (prodej v˘poãetní
techniky)

Brnûnská 4,
400 01 Ústí nad Labem
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Pfiíprava vzdûlávacích programÛ Odborového svazu
KOVO je specifická tím, Ïe její v˘chozí hledisko musí respek-
tovat to, Ïe vzdûlávací program je urãen dospûlému ãlovûku
s rÛznou úrovní kvalifikace. Na‰i funkcionáfii i ostatní frekven-
tanti kurzÛ jsou v prÛbûhu svého pÛsobení ve strukturách
odborÛ postaveni pfied fie‰ení úkolÛ, které se dot˘kají v‰ech
oborÛ lidské ãinnosti. Jejich mravní kredit je dÛvodem pro
volbu do odborové funkce, a proto vykazují vysoké sociální
cítûní. Dal‰í vzdûlávání by tedy mûlo rozvíjet tyto vstupní pfied-
poklady a nabídnout kaÏdému moÏnost zv˘‰ení stávajícího
stupnû vzdûlání ãi kvalifikace ve smyslu potfiebn˘ch doved-
ností pro práci s lidmi a fie‰ení komplikací souvisejících se spo-
leãensk˘m prostfiedím dne‰ní doby. Terén kaÏdého regionu
pak poskytne moÏnosti k ovûfiení nebo potvrzení nabyt˘ch
znalostí a dovedností. 

Rok 2005
V nabídce kurzÛ v roce 2005 byly formy jednodenních

i internátních kurzÛ a semináfiÛ. Témata byla tradiãní,  zamû-
fiená na informace ze základních odborov˘ch ãinností, jako je
BOZP, právo, kolektivní vyjednávání, úãetnictví, ekonomie.
Intenzivnû jsme nutili lektory k moderním v˘cvikov˘m meto-
dám a technikám. DÛraz byl kladen i na morálnû etickou
oblast odborového Ïivota a zájem vzbudila tematika z oborÛ
práce s lidmi, jako je psychologie a sociologie. 

I. pololetí tohoto roku bylo sv˘m zpÛsobem poznamenáno
pfiesunem zájmu ãlenÛ k dominantní události odborového Ïivo-
ta, pfiípravû IV. sjezdu. Proto dfiíve tradiãnû obsazené kurzy
s klasickou náplní, jako je kolektivní vyjednávání nebo finanã-
ní anal˘za, zÛstaly nenaplnûny. Je tfieba vidût, Ïe zápornou roli
zde sehrávají stále tvrd‰í podmínky k úãasti. To platí i pro ãin-
nost na úseku vzdûlávání v regionálních podmínkách. 

Rok 2006

Po IV. sjezdu byla pfiipravena „KampaÀ za úãinné vzdûlá-
vání v OS KOVO“. 

V programovém prohlá‰ení sjezdu byla zdÛraznûna zod-
povûdnost za vzdûlanostní úroveÀ ãlenÛ a funkcionáfiÛ. Kon-
cepãní pfiíprava, organizace a fiízení patfií do povinností cent-
rálních orgánÛ i metodick˘ch pracovi‰È. Vzdûlávání se stalo
jednou z priorit. Pro dosaÏení tohoto cíle aktivizovalo vedení
OS KOVO v‰echny zainteresované sloÏky OS KOVO. Aktuál-
ní vymezení cílÛ i postupÛ bylo podepfieno také aktivní ãinnos-
tí vedoucích ãinitelÛ OS KOVO, ktefií naprosto pravidelnû nav-
‰tûvovali semináfie i kurzy pofiádané centrálou a diskutovali
s úãastníky o momentální situaci ve svazu i v organizacích. Pfii
retrospektivním pohledu je nutno pfiiznat, Ïe ãlenové si tohoto
pfiístupu vysoce cenili a v˘znamnû se zkvalitnila zpûtná vazba
mezi vedením svazu a ãlenskou základnou. 

Vymezení cílÛ vzdûlávání po IV. sjezdu

• Organizovat a zabezpeãovat odbornou pfiípravu ãlenÛ
a funkcionáfiÛ OS KOVO pfiedev‰ím formou vzdûlávání.

• V tomto smyslu soustavnû pracovat na teoretickém
i praktickém zabezpeãování vy‰‰í autority odborÛ ve spo-
leãnosti.

• Zvy‰ovat kvalifikovanost odboráfiÛ pro vnímání práva
a vytváfiení vlastního právního vûdomí.

• Posilovat podstatu sociální angaÏovanosti pfiedev‰ím
v kolektivním vyjednávání.

• Trénovat dovednosti zamûfiené na aktuální potfieby ãlenÛ
na nejniÏ‰ích odborov˘ch stupních – pfii fie‰ení krizov˘ch
situací (ztráta zamûstnání, úraz, nemoc).

• Formovat osobnostní kvality funkcionáfie, aby v˘kon jeho
odborové funkce byl efektivní, vedl ke zv˘‰ení pfiirozené
autority.

• Modelovat názory i postoje vÛãi odborové organizaci tak,
aby vztah k ní byl interiorizován. KaÏd˘ odboráfi bude pfii-
spívat k vy‰‰í autoritû odborÛ ve spoleãnosti.

• Vytváfiet prostor pro sociální angaÏovanost v rámci odbo-
rÛ, která by smûfiovala k získávání nov˘ch ãlenÛ do orga-
nizace.

• Zabezpeãit konkrétní informovanost funkcionáfiÛ o BOZP,
právu, ekonomice firem, daních a hospodafiení organizace,
psychologii jednání s lidmi a práci t˘mÛ pfii kolektivním
vyjednávání.

Vzdělávání



Rok 2007

Nejvy‰‰í pozornost v programu roku 2007 byla vûnována
kolektivnímu vyjednávání nejen v regionech, ale i v centrálních
kurzech. Kolektivní smlouva je hlavní materiál, kter˘ vefiejnos-
ti ve firmách prezentuje práci odborové organizace. Její kvali-
ta je zárukou váÏnosti ZO OS KOVO.

Na úrovni MP jsme povaÏovali za dÛleÏité ‰kolení hospo-
dáfiÛ základních organizací s dÛrazem na zavedení úãetnictví
v plném rozsahu. V centrálnû organizovan˘ch kurzech vystu-
povalo do popfiedí téma manaÏersk˘ch dovedností.

V prÛbûhu roku se ve vzdûlávacích aktivitách v na‰ich
regionech - mimo Prahu a stfiední âechy - realizoval projekt
âMKOS: „Pracovní právo a sociální dialog“. Díky tomu se veli-
ce dobfie zdafiilo vy‰kolit odboráfie v uvedené problematice. Do
na‰eho vzdûlávacího systému se zapojila v Praze ObsluÏná
spoleãnost, a. s., která mûla za svÛj cíl posílit roli a schopnosti
zamûstnancÛ i volen˘ch funkcionáfiÛ OS KOVO zejména
v oblastech, jako je specifika managementu a úãetnictví orga-
nizací, pracovního práva a informatiky.

Adaptabilita ãlenÛ OS KOVO

Projekt „Adaptabilita ãlenÛ OS KOVO“ vznikl na základû
spoleãné my‰lenky ObsluÏné spoleãnosti, a. s., jako realizáto-
ra a vedení Odborového svazu KOVO. Svaz mûl v projektu
úlohu partnera. Realizace projektu probíhala podle pfiedem
schváleného scénáfie, kter˘ byl upravován podle potfieb cílové
skupiny – úãastníkÛ ‰kolení. Hlavním cílem projektu bylo vûno-
vat se pfiedev‰ím osobám z cílové skupiny, dát jim maximální
mnoÏství informací pro jejich vzdûlanostní rÛst a pfiedat co nej-
více odborn˘ch zku‰eností v oblasti vzdûlávání, osobní dia-
gnostiky a individuálního poradenství.

Projekt „Adaptabilita ãlenÛ OS KOVO“ byl urãen pro orga-
nizace na území hlavního mûsta Prahy a byl zafiazen do Ope-
raãního programu Evropského sociálního fondu s názvem
„Jednotn˘ programov˘ dokument pro Cíl 3 regionu hl. m.
Praha“.

V prÛbûhu 124 uãebních dní pro‰kolilo 22 lektorÛ 1537
úãastníkÛ. Vefiejné internetové stránky projektu
(www.oskovo/adaptabilita) zaregistrovaly asi 8 000 pfiístupÛ,
klubové stránky (www.oskovo/adaptabilita/klub) vyuÏilo asi 800
zájemcÛ. Pro aktivity projektu byly ãerpány prostfiedky ESF
a státního rozpoãtu âR v celkové v˘‰i 4 mil. Kã.

Projekt v ãíslech
Poãet podpofien˘ch osob 1537

Poãet podpofien˘ch organizací 55

Dal‰í ukazatelé

Diagnostické poradenství získalo 62 osob

Individuální poradci provedli 148 konzultací

Realizováno bylo celkem 124 uãebních dnÛ

Na vûfiejn˘ WEB bylo cca 7000 pfiístupÛ

Na klubov˘ WEB bylo cca 800 pfiístupÛ

K e–learningovému zpÛsobu 
vzdûlávání pfiihlá‰eno 61 osob

Ovûfien˘ lektorsk˘ sbor ãítá 22 lektorÛ

Pro aktivity projektu OS KOVO
byly ãerpány prostfiedky ESF 
a stát. rozpoãtu âR 4 mil. Kã
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Rozdûlení semináfiÛ podle druhu

Adaptabilita v odborn˘ch ãinnostech 13 ‰kolicích dnÛ /
269 úãastníkÛ

Osobnostní rozvoj jedince 6 ‰kolicích dnÛ /
71 úãastníkÛ

ManaÏerské dovednosti 24 ‰kolicích dnÛ / 
59 úãastníkÛ

V˘poãetní technika 14 ‰kolicích dnÛ / 
138 úãastníkÛ

Adaptabilita v právní oblasti 9 ‰kolicích dnÛ / 
24 úãastníkÛ

Evropské fondy 2 ‰kolicí dny / 
30 úãastníkÛ 

Specifické otázky OS KOVO 12 ‰kolicích dnÛ / 
209 úãastníkÛ

Rok 2008

CeloÏivotní uãení je motorem zmûn v osobním Ïivotû ãlo-
vûka. Vzdûlávací koncepce OS KOVO se zamûfiuje pfiedev‰ím
na základní úroveÀ struktury OS KOVO, tedy na základní
organizace, a vytváfií podmínky pro prostupnost celého systé-
mu.

Ná‰ systém by mûl vybavovat úãastníka kurzÛ dovednost-
mi a schopnostmi tak, aby se zvy‰ovala jeho invence pfii fie‰e-
ní aktuálních problémÛ udrÏitelného rozvoje, sociální soudrÏ-
nosti i ekonomiky. Koncepãní zámûry souvisí i s urãit˘mi
morálními dimenzemi, které plynou ze sociálního poslání
odborÛ. 

Rekvalifikaãní kurzy

Krizová situace v na‰í ekonomice vedla k prohlubování
zájmu o pomoc ãlenské základnû v oblasti vzdûlávání a kvali-
fikace. 

Ke konci roku 2008 jsme pfiedloÏili M·MT koncepci dvou
kurzÛ pro odboráfie se Ïádostí o udûlení akreditace. 

Na základû podané Ïádosti o akreditaci podle vyhlá‰ky
Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy ã. 524/2004 Sb.,
o akreditaci zafiízení k provádûní rekvalifikace uchazeãÛ
o zamûstnání a zájemcÛ o zamûstnání, bylo vydáno rozhod-
nutí o udûlení akreditace OS KOVO k provádûní rekvalifikace
pro pracovní ãinnosti:

1. Personalista/personalistka (v rozsahu 120 vyuãovacích
hodin)

2. ManaÏer (v rozsahu 120 vyuãovacích hodin).

Vzdûlávací program pro rekvalifikaci odborov˘ch funkcio-
náfiÛ je zaloÏen na predikci sníÏení jejich uplatnûní na trhu
práce po del‰í etapû provádûní ãinností s vysoce sociálním
zamûfiením, ale bez odborného rÛstu. V˘kon odboráfiské funk-
ce spoãívá hlavnû v péãi o solidní sociální vazby zamûstnan-
cÛ s majiteli a manaÏery firem, v zabezpeãování náleÏité
pozornosti vÛãi bezpeãnosti a ochranû zdraví pracovníkÛ a ve
vyjednávání kolektivních smluv. 

Cílem rekvalifikaãního programu tedy musí b˘t poskytnutí
souboru informací smûfiujících k optimálnímu zaji‰tûní moÏ-
ností uplatnûní na trhu práce, tedy ke zvy‰ování faktick˘ch
znalostí, dovedností i vûdomostí nezbytn˘ch pro práci s lidmi
v dne‰ní dobû. Z hlediska osobní motivace pfiípadn˘ch fre-
kventantÛ je cílem kurzÛ zaji‰tûní adekvátního sebevûdomí
o vlastních schopnostech pfii vyhledávání nového zamûstnání. 



Pfiehledy kurzÛ

Pfiehled kurzÛ centrály a MP OS KOVO – poãty posluchaãÛ, náklady

Kurzy MP poãet 82 78 102

Posluchaãi MP osob 2 832 2 862 3 332

Náklady MP celkem Kã 1 325 309 1 941 432

PrÛmûr osoba/den Kã 358 386

Centrální kurzy poãet 18 25 28

Posluchaãi centrálních kurzÛ poãet 337 427 573

Náklady centrály celkem Kã 821 581 1 496 289

PrÛmûr osoba/den Kã 690 999
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Specializované činnosti
● Kolektivní vyjednávání

● Bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci
● Mezinárodní ãinnost

● Odborov˘ nemovit˘ majetek
● Vzdûlávání
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Kolektivní vyjednávání kolektivních
smluv vy‰‰ího stupnû

OS KOVO uzavírá kolektivní smlouvy vy‰‰ího stupnû se
sociálními partnery: âeskomoravskou elektrotechnickou asoci-
ací, Asociací leteck˘ch v˘robcÛ, Svazem sléváren âR a Sdru-
Ïením uãÀovsk˘ch zafiízení. Z dále uveden˘ch údajÛ je zfiejmé,
Ïe poãet zamûstnavatelÛ i poãet ZO OS KOVO, pro které byly
KSVS závazné, je v hodnoceném období bez v˘razn˘ch zmûn.
Podobné je to i s poãty zamûstnancÛ a poãty ãlenÛ odborÛ, za
které byly KSVS uzavfieny. V zákonû o kolektivním vyjednává-

ní je proces roz‰ifiování KSVS na dal‰í zamûstnavatele od
1. 1. 2007 novû upraven. I pfies snahu OS KOVO se v‰ak
tento institut z dÛvodu negativního pfiístupu zamûstnavatel-
sk˘ch svazÛ nedafií vyuÏívat. Pokud se t˘ká kolektivních sporÛ,
stojí za zmínku fie‰ení sporu pfii uzavfiení dodatku ã. 4 KSVS
ELA v roce 2008. Smluvní strany se zde vedle zprostfiedkova-
tele shodly i na vyuÏití institutu rozhodce. Jeho rozhodnutím
byl dodatek ã. 4 uzavfien a vyfie‰en tak spor o znûní mzdové-
ho v˘voje. Pro rok 2009 jsou uzavfieny KSVS s âeskomorav-
skou elektrotechnickou asociací a Asociací leteck˘ch v˘robcÛ.
Naopak zatím není ukonãeno kolektivní vyjednávání se Sva-
zem sléváren âR a SdruÏením uãÀovsk˘ch zafiízení. 

Kolektivní vyjednávání

Rok 2005 2008

Poãet uzavfien˘ch KSVS celkem 4 4

Poãet zamûstnavatelÛ, za které byly KSVS uzavfiené 75 73

Poãet odborov˘ch organizací, pro které byly KSVS uzavfiené 62 63

Poãet zamûstnancÛ celkem, za které byly uzavfiené KSVS 27 787 30 503

Poãet odborovû organizovan˘ch zamûstnancÛ u zamûstnavatelÛ, 
9 332 8 532

za které byly KSVS uzavfieny
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Kolektivní vyjednávání na podnikové
úrovni

StûÏejní oblastí práce OS KOVO bylo, je a bude jednání
o dobr˘ch pracovních a mzdov˘ch podmínkách ãlenÛ OS
KOVO a ostatních zamûstnancÛ s pfiíslu‰n˘mi zamûstnavate-
li, neboli sociální dialog, jehoÏ jednou z nejdÛleÏitûj‰ích sou-
ãástí je kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni. 

Právû z tohoto dÛvodu se Rada OS KOVO dne 6. fiíjna
2005 usnesla na tom, Ïe OS KOVO uspofiádá podpÛrnou
kampaÀ. Cílem Kampanû na podporu kolektivního vyjed-

návání a v˘znamu kolektivních smluv bylo  povzbudit odbo-
rové funkcionáfie ve firmách a napomoci jim získat podporu
ãlenÛ a zamûstnancÛ pfii kolektivním vyjednávání.

KampaÀ se skládala z následujících souãástí:

• Konference KS
• Propagace
• Metodická pomÛcka
• Vzdûlávání

KampaÀ byla zahájena v Kováku úvodním slovem místo-
pfiedsedy J. Souãka. Ten ve svém úvodníku vysvûtlil cíl kam-
panû, seznámil ãtenáfie s jejím obsahem i mottem kampanû
„Více kolektivních smluv s je‰tû kvalitnûj‰ími závazky“.
Vyzval v‰echny ãleny OS KOVO k podpofie kolektivního vyjed-
návání ve firmách heslem: „Kdo, kdyÏ ne my – kdy, kdyÏ ne
teì!!!“

Konference krajsk˘ch sdruÏení OS KOVO probûhly
v období od dubna do konce roku 2006 ve v‰ech regionech.
Delegáti konferencí byli vÏdy seznámeni s dÛvody vedení kam-
panû a s jejími jednotliv˘mi ãástmi. Na kaÏdé z konferencí byla
pfiedvedena prezentace, která seznamovala s v˘vojem kolek-
tivního vyjednávání v âR a mapovala i nûkteré zajímavé údaje
v rámci EU. Dále byla podána informace o stavu projednává-
ní nového ZP a úãastníci byli seznámeni s hlavními zmûnami
pracovnûprávních a souvisejících pfiedpisÛ. 

Propagace probûhla pfieváÏnû v ãasopisu Kovák, celá
stránka byla kovácké kampani vûnována v ãasopise Sondy. 

Kovák prÛbûÏnû informoval ãtenáfie o aktuálním stavu pro-
jednávání zákoníku práce a pfiiná‰el dal‰í aktuální zajímavosti
jak z politické scény, tak i z jednotliv˘ch ZO OS KOVO.
V období od srpna 2006 do konce ledna 2007 vy‰lo v Kováku
velké mnoÏství ãlánkÛ vysvûtlujících nov˘ zákoník práce
a související pfiedpisy. Jednalo se napfiíklad o ãlánky s násle-
dujícími tématy:
• Zásadní zmûny v novém ZP 
• Zmûny v zákonû o kolektivním vyjednávání 
• Zmûny ve mzdové oblasti
• UvolÀování ãlenÛ odborové organizace u zamûstnavatele 
• Pracovní doba, práce pfiesãas, pfiekáÏky v práci
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Ve zvlá‰tní pfiíloze vy‰el soubor statistick˘ch údajÛ pod
názvem Faktografie v kontextu reality. V první ãásti s názvem
„Jak si stojíme doma – v âR“ byly obsaÏeny údaje o kolektiv-
ním vyjednávání v âR, jako je napfiíklad pokrytí zamûstnancÛ
kolektivními smlouvami, vyjednávání o nepodkroãiteln˘ch mini-
mech OS KOVO a pfiínosy kolektivních smluv  pro penûÏenky
zamûstnancÛ. V druhé ãásti, nazvané „Jak si stojíme v EU“,
byla zvefiejnûna statistická data, ze kter˘ch je zfiejmé, jak
v˘dûlky ãesk˘ch zamûstnancÛ za evropsk˘mi pokulhávají.

Mimofiádnou aktivitou v rámci kampanû byla soutûÏ ve
znalostech nového ZP o hodnotné ceny. 

V rámci kampanû byly zpracovány propagaãní plakáty.
Verze plakátÛ v regionálních variacích byly distribuovány podle
poÏadavkÛ jednotliv˘ch KS OS KOVO.

Metodická pomÛcka pro kolektivní vyjednávání v pod-
nikové sféfie byla zpracována v návaznosti na nov˘ zákoník
práce a to v dobû, kdy neexistoval Ïádn˘ právní v˘klad nebo
názor na obsah problematick˘ch ustanovení nového kodexu.
K ustanovením kolektivních smluv byly zpracovány i konkrét-
ní pfiíklady textÛ.

V posledních ãtyfiech mûsících roku 2006 probûhlo v OS
KOVO velké mnoÏství vzdûlávacích akcí - ‰kolení a seminá-
fiÛ, jejichÏ cílem bylo seznámit co nej‰ir‰í odboráfiskou vefiej-
nost s nov˘mi pracovnûprávními pfiedpisy, zejména se zcela
nov˘m zákoníkem práce.

Specialisté OS KOVO vûnovali mimofiádnou pozornost
i vlastnímu vzdûlávání, o ãemÏ svûdãí jak mnoÏství absolvo-
van˘ch ‰kolení a semináfiÛ pofiádan˘ch institucemi mimo
odbory, tak i mnoÏství prostudovan˘ch odborn˘ch stanovisek
a v˘kladÛ. 

SoubûÏnû s kampaní hrála po celé období dÛleÏitou roli
v oblasti kolektivního vyjednávání Strategie OS KOVO pro
kolektivní vyjednávání. Tato strategie musela reagovat na
zmûny v pracovnûprávní legislativû s cílem nejen udrÏet dosa-
vadní nároky zamûstnancÛ, ale i pfiibliÏovat standardy v oblas-
ti mezd a pracovní doby evropské úrovni.

O rozsahu kolektivního vyjednávání  v podnicích kovoprÛ-
myslu vypovídá následující tabulka:

Rok 2005 2008

Poãet uzavfien˘ch podnikov˘ch kolektivních smluv u zamûstnavatelÛ, kde pÛsobí ZO 848 797

Poãet zamûstnancÛ celkem, na které se vztahují podnikové kolektivní smlouvy 304 332 320 827

Poãet podnikov˘ch kolektivních smluv, které obsahují úpravu mezd pfiímo 
756 668

nebo formou pfiílohy tûchto kolektivních smluv

Poãet zamûstnancÛ v pÛsobnosti OS celkem, kter˘m jsou mzdy poskytovány na základû 
286 020 253 832

kolektivní smlouvy

Poãet odborov˘ch orgánÛ, které neuzavfiely podnikovou kolektivní smlouvu 128 129

Poãet zamûstnavatelÛ, u kter˘ch pÛsobí ZO a ktefií mají zcela nebo zãásti zahraniãního vlastníka 264 314

Poãet uzavfien˘ch  PKS u tûchto zamûstnavatelÛ 227 274

z toho: poãet PKS,  které obsahují úpravu mezd 206 245

Poãet zamûstnavatelÛ s poãtem zamûstnancÛ do 50, kde pÛsobí ZO 168 168

Poãet uzavfien˘ch PKS u tûchto zamûstnavatelÛ 117 109

z toho: poãet PKS, které obsahují úpravu mezd 109 98

Poãet zamûstnavatelÛ s poãtem zamûstnancÛ od 51 do 100, kde pÛsobí ZO 198 179

Poãet uzavfien˘ch PKS u tûchto zamûstnavatelÛ 154 126

z toho: poãet PKS, které obsahují úpravu mezd 137 112

Poãet kolektivních sporÛ fie‰en˘ch prostfiednictvím zprostfiedkovatele pfii uzavírání PKS 4 7

Poãet kolektivních sporÛ fie‰en˘ch prostfiednictvím rozhodce pfii uzavírání PKS 0 0

Poãet vyhlá‰en˘ch stávkov˘ch pohotovostí pfii uzavírání PKS 1 5
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NejdÛleÏitûj‰í oblastí kolektivního vyjednávání je vyjedná-
vání o mzdách. Reálná mzda v kovoprÛmyslu v období let
2005 aÏ 2008 rostla, a to bezpochyby i zásluhou právû kolek-
tivního vyjednávání. Nejvíce reálná mzda vzrostla v roce 2007,
a to o 5,4 %. V roce 2008 byl nárÛst reálné mzdy nejniÏ‰í
a ãinil pouh˘ch 1,1 %.

O tom, Ïe na nárÛstu mezd má svÛj pozitivní podíl právû
kolektivní vyjednávání, svûdãí skuteãnost, Ïe prÛmûrná mzda
v podnicích, ve kter˘ch pÛsobí OS KOVO, byla ve v‰ech
letech vy‰‰í neÏ prÛmûrná mzda vykazovaná âSÚ.

V podnikov˘ch kolektivních smlouvách se dafiilo sjednávat
i sociální v˘hody pro zamûstnance. Pfiíkladem mÛÏe b˘t nárÛst
sjednání pfiíspûvkÛ na penzijní pfiipoji‰tûní a Ïivotní poji‰tûní.

Strategie OS KOVO v kolektivním vyjednávání pro jednot-
livé roky stanovuje hlavní cíle, ke kter˘m má kolektivní vyjed-
návání smûfiovat. Jak se dafiilo sjednávání tûchto strategick˘ch
závazkÛ, ilustruje následující tabulka.
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Koordinace v kolektivním vyjednávání 

Pro kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni je dÛleÏitá
jeho koordinace. ZO OS KOVO koordinují své kolektivní vyjed-
návání zejména v rámci volebních obvodÛ, na kter˘ch se vzá-
jemnû informují o sv˘ch postupech, pfiedávají si zku‰enosti,
hodnotí své v˘sledky a dûlí se o své pozitivní i negativní zku-
‰enosti. Ménû intenzivní je koordinace v rámci krajsk˘ch sdru-
Ïení – moÏnosti zaloÏení regionálního v˘boru kolektivního
vyjednávání zatím Ïádn˘ region nevyuÏil.  Koordinace na bázi
odvûtví se realizuje prostfiednictvím sekcí OS KOVO. Impul-
sem pro koordinaci kolektivního vyjednávání nûkter˘ch firem
mÛÏe b˘t i jejich spoleãn˘ vlastník (spoleãn˘ kapitál). Jako pfií-
klad takovéto koordinace je moÏné uvést koordinaci firem
vlastnûn˘ch kapitálem spoleãností TRW nebo firem skupiny Z-
GROUP.

Agenturní zamûstnanci v kovoprÛmyslu

Zamûstnávání prostfiednictvím agentur práce bylo
v posledních letech velk˘m problémem. Je pravda, Ïe poptáv-
ka po pracovní síle byla v urãit˘ch profesích vy‰‰í neÏ tuzem-
ská nabídka, ale chování nûkter˘ch agentur  (nedodrÏování
platné legislativy, aÏ nelidské zacházení se zahraniãními dûlní-
ky, daÀové úniky apod.) bylo alarmující. OS KOVO na tyto pro-
blémy dÛraznû upozorÀoval, coÏ vedlo k tomu, Ïe se státní
správa zaãala touto problematikou zab˘vat. 

V roce 2008 pracovalo v kovoprÛmyslu  jiÏ 33 515 agen-
turních zamûstnancÛ.

V dobû propou‰tûní v dÛsledku hospodáfiské krize se v‰ak
tito zamûstnanci stali „pol‰táfiem“, díky kterému nebyl první
dopad poklesu zakázek v dÛsledku finanãní krize na kmenové
zamûstnance tak dramatick˘.

Agenturní zamûstnanci v jednotliv˘ch odvûtvích kovoprÛ-
myslu (rok 2008)

2005 2008
Sjednan˘ závazek v PKS

Poãet % Poãet %

Hodnoceno PKS 586 616

V˘bûr ãlenského pfiíspûvku sráÏkou ze mzdy 509 86,9 557 90,4

Zásady odmûÀování, podle kter˘ch lze sjednat celou mzdu 219 37,4 301 48,9

RÛst prÛmûrn˘ch nominálních mezd 283 48,3 277 45,0

Pracovní doba sníÏená na 37,5 hod 383 65,4 410 66,6

Dovolená del‰í o 1 t˘den a více 426 72,7 485 78,7

2005 2008 2008/2007
Sjednan˘ závazek v PKS

Poãet % Poãet % %

Vzdûlávání zamûstnancÛ (1. spoleãn˘ poÏadavek EMF) 92 18,5 154 25,0 6,5

Programy pro star‰í zamûstnance 12 2,4 18 2,9 0,5

Opatfiení ke slaìování profesního a rodinného Ïivota 20 4,0 27 4,4 0,4
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OS KOVO se jako ãlen Evropské federace kovákÛ (EMF)
intenzivnû zapojuje do odborov˘ch aktivit v rámci Evropy.

První spoleãn˘ poÏadavek 

âlenské organizace Evropské federace kovákÛ (EMF) dis-
kutovaly a schválily první spoleãn˘ poÏadavek EMF “indivi-
duální právo na ‰kolení garantované kolektivními smlou-
vami” na   5. konferenci EMF ke kolektivnímu vyjednávání
v ¤ímû ve dnech 11. – 12. fiíjna 2005. Na této fiímské konfe-
renci se EMF dohodla na cílech, postupu hodnocení, ãasovém
rámci a na politické kampani k realizaci tohoto poÏadavku.

V procesu implementace bylo nutno pfienést evropské cíle
do národní implementaãní politiky. Z tohoto dÛvodu byly ãlen-
ské organizace EMF poÏádány, aby pfiipravily “cestovní mapy”,
ve kter˘ch mûly popsat, jak hodlají implementovat spoleãn˘
poÏadavek do národních systémÛ kolektivního vyjednávání. 

Odborov˘ svaz KOVO tuto tzv. cestovní mapu pfiipravil
a vyjednávání o spoleãném poÏadavku (SP) bylo zahájeno
v rámci kolektivního vyjednávání pro rok 2006.

1. SP byl nejprve projednáván a rozpracován k dal‰í rea-
lizaci v komisi kolektivního vyjednávání OS KOVO. Jedním
z podstatn˘ch atributÛ, kter˘ ovlivÀoval zapracování 1. SP do
kolektivních smluv, byla národní legislativa âeské republiky. Ta
podle tehdy platného znûní zákoníku práce neumoÏÀovala tuto
problematiku fie‰it v úrovni podnikov˘ch kolektivních smluv, ale
pouze v kolektivních smlouvách vy‰‰ího stupnû (KSVS).
V návaznosti na tuto skuteãnost pfiijala komise kolektivního
vyjednávání doporuãení zapracovat 1. SP do návrhÛ KSVS pro
rok 2006. Po vysvûtlovací kampani se podafiilo sjednat
v KSVS pro elektrotechnick˘ prÛmysl, leteck˘ prÛmysl a slé-
várenství modifikaci tohoto  závazku: „Zamûstnavatel v sou-
ãinnosti s pfiíslu‰n˘m odborov˘m orgánem zpracuje plán
odborného ‰kolení a vzdûlávání zamûstnancÛ tak, aby kaÏd˘
zamûstnanec mûl garantováno minimálnû 5 dní vzdûlávání
v roce. Cílem je umoÏnit zamûstnancÛm systematické vzdûlá-
vání pro potfieby jejich práce, pfiípadnû pro zlep‰ení jejich
zamûstnatelnosti.“

Vzhledem k tomu, Ïe KSVS pokr˘vají cca 7 % zamûst-
nancÛ kovoprÛmyslu v âR, bylo zfiejmé, Ïe nás vût‰í ãást
práce teprve ãekala.

OS KOVO se spoleãnû s odborovou centrálou âMKOS
snaÏil ovlivnit znûní v té dobû projednávaného nového zákoní-
ku práce v Parlamentu âeské republiky tak, aby 1. SP mohl
b˘t právoplatnû sjednáván i v úrovni podnikov˘ch kolektivních
smluv, coÏ se podafiilo. Schválen˘ nov˘ zákoník práce obsa-
huje v § 203 nárok zamûstnance na pracovní volno k úãasti
na ‰kolení pofiádaném odborovou organizací v rozsahu 5 pra-
covních dnÛ v kalendáfiním roce, nebrání-li tomu váÏné pro-
vozní dÛvody, s náhradou mzdy ve v˘‰i prÛmûrného v˘dûlku.

OS KOVO zahájil v kvûtnu 2006 kampaÀ za kolektivní
vyjednávání podnikov˘ch kolektivních smluv pro rok 2007.
Jedním z dílãích poÏadavkÛ uplatnûn˘ch v této kampani bylo
i zahrnutí 1. SP do v‰ech návrhÛ KS, a to v návaznosti na
v˘‰e citované pfiijetí nového zákoníku práce.

OS KOVO zapracoval do dokumentu Strategie OS KOVO
v kolektivním vyjednávání jako jeden z konkrétních bodÛ „Sta-
novení podmínek pro dal‰í vzdûlávání zamûstnancÛ“ s cílem
zkvalitnûní v souãasné dobû sjednan˘ch textÛ KSVS a uplat-
nûní tohoto poÏadavku v návrzích podnikov˘ch kolektivních
smluv.

V rámci Metodické pomÛcky pro kolektivní vyjednávání
v podnikové sféfie, kterou OS KOVO pravidelnû vydává, je roz-
pracována i problematika 1. SP a doporuãeny návrhy na její
zapracování do podnikov˘ch kolektivních smluv.

Na‰ím cílem je uplatnûní individuálního práva na ‰kolení
pro kaÏdého zamûstnance v rozsahu minimálnû 5 dní v kalen-
dáfiním roce pod heslem „CeloÏivotnû vzdûlávan˘ zamûst-
nanec je nezbytn˘m pfiedpokladem pro udrÏení a rozvoj
podnikatelského prostfiedí v kovoprÛmyslu âR“.

Je zfiejmé, Ïe cíle není moÏné dosáhnout ihned, ale pÛjde
o dlouhodob˘ proces. Pro zaãátek je moÏné se zamûfiit na
urãité skupiny zamûstnancÛ, jejichÏ ohroÏení ztrátou zamûst-
nání je vy‰‰í, napfiíklad na star‰í osoby, osoby v profesích,
jejichÏ potfieba v podniku stále klesá, osoby, které se vrátily do
pracovního procesu po ãerpání rodiãovské dovolené. 

Kolektivní vyjednávání v Evropû
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V rámci OS KOVO pÛsobí odvûtvové sekce, ve kter˘ch
jsou sdruÏené ZO OS KOVO na odvûtvovém, oborovém
a v˘robním principu. Jejich posláním je pfiedev‰ím ãinnost pfii
kolektivním vyjednávání kolektivních smluv vy‰‰ího stupnû, pfií-
padnû vedení sociálního dialogu se zamûstnavateli v pfiíslu‰-
ném odvûtví, v˘mûna zku‰eností souvisejících se specifikou
jednotliv˘ch odvûtví, vãetnû pomoci ZO v oblastech t˘kajících

se pfiíslu‰ného odvûtví. Sekce OS KOVO jsou tak v˘znamn˘m
koordinátorem kolektivního vyjednávání. 

Poãty ZO OS KOVO a navazující poãty zamûstnancÛ
a ãlenÛ odborÛ byly ve sledovaném období bez v˘razn˘ch
zmûn. Dále jsou uvedené základní údaje o ãlenské základnû
jednotliv˘ch sekcí k 15. 3. 2009. 

SíÈ Eucob@n

Na konci 90. let minulého století stály pfied Evropskou
federací kovákÛ (dále jen EMF) nové v˘zvy.

Bylo zfiejmé, Ïe je nutná postupná koordinace kolektivního
vyjednávání a nalezení zpÛsobÛ koordinace, které by v‰echny
ãlenské organizace EMF podpofiily a akceptovaly. Také jsme
vûdûli, Ïe procesy kolektivního vyjednávání  v jednotliv˘ch
zemích jsou znaãnû rozdílné, legislativnû, historick˘mi zvyk-
lostmi, spoleãensk˘mi podmínkami atd.

EMF se shodla, Ïe pÛjde jednak cestou stanovení pravidel
a minimálních standardÛ v kolektivním vyjednávání a dále
vytváfiením regionálních sítí pro koordinaci kolektivního vyjed-
návání. 

Pokud se t˘ãe minimálních standardÛ v kolektivním vyjed-
návání, byly na úrovni EMF pfiijaty následující  materiály:
• „Koordinaãní mzdové pravidlo“, které stanoví, Ïe politick˘m

cílem EMF je udrÏet v evropském kovoprÛmyslu kupní sílu
a zajistit úmûrnou participaci v produkãních nárÛstech;

• „Charta k pracovní dobû“, která stanoví opût jako politic-
k˘ cíl sjednání roãního fondu pracovní doby ve v˘‰i 1.750
hodin a sniÏování pracovní doby limitováním placené pfies-
ãasové práce na 100 hodin/rok. Pracovní doba by se tak
nemûla stát nástrojem konkurence v Evropû.

Tyto minimální standardy mají zajistit, aby minimální pfií-
jem, o kter˘ usilují zamûstnanci na pln˘ úvazek, zaji‰Èoval
jejich plnou participaci v sociálním a kulturním Ïivotû dané
zemû. Minimální mzda musí b˘t jasnû definovan˘m relativním
standardem.

DÛleÏitou oblastí pro postupnou koordinaci kolektivního
vyjednávání v rámci EMF bylo vytvofiení informaãního systému
mezi jednotliv˘mi svazy – Eucob@.

Základem bylo zpracování vstupního projektu nûmeck˘m
IGM v prÛbûhu roku 1999. Ostatním národním svazÛm byla
nabídnuta moÏnost pfiipojení. V záfií 1999 byl proveden první
sbûr dat. Informace podalo 25 odborov˘ch centrál ze 16 zemí.

Nejvût‰ím problémem systému Eucob@n zÛstává tzv.
„hodnota celé smlouvy“ VOWA. Podmínky pro její v˘poãet jsou
v‰ak pomûrnû sloÏité, a teprve v roce 2008 bylo dohodnuto,
Ïe metodika v˘poãtu bude zvefiejnûna ve v‰ech oficielních
jazycích EMF, aby mohl kaÏd˘ respondent, odli‰nû od dosa-
vadní praxe, kdy provádûl v˘poãet VOWA specialista v sekre-
tariátu EMF v Bruselu, provést vlastní v˘poãet.

Na úrovni evropsk˘ch odborov˘ch centrál EMF, ETUF-
TCL, EMCEF do‰lo k dohodû, Ïe informaãní systém Eucob@
bude roz‰ífien i na dal‰í uvedené centrály s tím, Ïe se název
zmûní na Eucob@n. Je zfiízena spoleãná webová stránka. 

Název sekce A B C

Sekce automobilového prÛmyslu 43 50 444 19 095

Hutnická odvûtvová sekce 20 26 823 13 017

Sekce uãÀovsk˘ch zafiízení 16 2 364 677

Sekce elektrotechnického prÛmyslu 27 21 081 5 485

Sekce leteckého prÛmyslu 14 7 422 2 175

A - Poãet ZO OS KOVO zastoupen˘ch v sekci
B - Poãet zamûstnancÛ zamûstnavatelsk˘ch organizací, jejichÏ ZO OS KOVO je ãlenem sekce
C - Poãet stál˘ch ãlenÛ ZO OS KOVO, jejichÏ ZO jsou  zastoupeny v sekci

Odvûtvové sekce OS KOVO



Praktické zaji‰Èování ãinností a aktivit OS KOVO v oblasti
bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci (BOZP) zabezpeãují
zamûstnanci OS KOVO – specialisté BOZP po celé âR.

Odborov˘ svaz KOVO organizuje prostfiednictvím sv˘ch
specialistÛ BOZP (svazov˘ch inspektorÛ bezpeãnosti práce,
dále jen SIBP) kontroly nad stavem bezpeãnosti a ochrany
zdraví pfii práci u jednotliv˘ch zamûstnavatelÛ; pfiitom jsou
SIBP oprávnûni kontrolovat zejména, jak zamûstnavatelé plní
své povinnosti v péãi o BOZP a zda soustavnû vytváfiejí pod-
mínky k bezpeãné a zdravotnû nezávadné práci a také, zda
pravidelnû provûfiují tato pracovi‰tû a pfiíslu‰ná zafiízení.

PfiestoÏe kontrolní ãinnost není zdaleka jedin˘m úkolem
SIBP, tak je uvedená ãinnost urãitû jedním z hlavních kritérií
pro hodnocení preventivní ãinnosti v oblasti BOZP,  nejen pro
OS KOVO, ale i vÛãi poskytovateli v˘znamné ãásti finanãních
prostfiedkÛ ze státního rozpoãtu âR  na tuto ãinnost.

SIBP z jednotliv˘ch metodick˘ch pracovi‰È jsou pfiiprave-
ni poskytnout konkrétní odbornou a metodickou pomoc
základním organizacím OS KOVO a jejich ãlenÛm v násle-
dujících oblastech:

✓ kromû vlastní realizace kontrol nad stavem BOZP dále
i pomoc pfii zaji‰tûní objektivity u mûfiení rizikov˘ch faktorÛ
a participace na roãních provûrkách BOZP, 

✓ legislativní pfiedpisy a technické normy pro BOZP, jejich
zmûny a platnost, aplikace v konkrétních podmínkách,

✓ v˘bûr pfiíslu‰n˘ch ustanovení nebo celá aktuální znûní
pfiedpisÛ a pfiípadnû jejich okomentování a doruãení
v elektronické podobû nebo prostfiednictvím klasické po‰ty,

✓ pomoc pfii organizaci a realizaci systémÛ ‰kolení o BOZP,
✓ vyhledávání a hodnocení rizik a stanovení opatfiení

k zamezení ãi omezení jejich pÛsobení, vãetnû návrhu
v˘bûru vhodn˘ch osobních ochrann˘ch pracovních pro-
stfiedkÛ (OOPP),

✓ závodní preventivní péãe, systém a periodicita preventiv-
ních prohlídek, první pomoc,

✓ kategorizace prací (resp. kritéria, faktory a limity pro zafia-
zování prací do kategorií…),

✓ hodnocení pracovních podmínek, práce pfiesãas a v noci
v souvislosti s BOZP,

✓ objasÀování pfiíãin pracovních úrazÛ, nemocí z povolání
a stanovení opatfiení k jejich prevenci,

✓ projednávání pracovních úrazÛ a nemocí z povolání
a jejich od‰kodÀování,

✓ formulace závazkÛ v oblasti BOZP v podnikov˘ch kolek-
tivních smlouvách,

✓ pfiipomínkování pfiedpisÛ BOZP zamûstnavatele z hlediska
jejich souladu s platnou legislativou,

✓ spolupráce s místnû pfiíslu‰n˘mi oblastními inspektoráty
práce a krajsk˘mi hygienick˘mi stanicemi.

✓ pfiípadnû dal‰í problematika dot˘kající se oblasti BOZP.

Bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci a její uplatÀování
v kaÏdodenní praxi

BOZP je pro OS KOVO jednou z nejdÛleÏitûj‰ích priorit.
V˘sledky práce v této oblasti do r. 2007 ne zcela odpovídaly
pfiedstavám OS KOVO - v˘voj postupnû ustrnul, a proto VV
OS KOVO zahájilo projekt kampanû BOZP prÛfiezovû - v celé
pÛsobnosti OS KOVO, pfiedev‰ím do regionÛ a hlavnû do ZO. 

Prvním krokem pfied spu‰tûním projektu bylo zpracování
SWOT anal˘zy vlastními silami. Tato anal˘za odhalila silné
i slabé stránky OS KOVO v oblasti BOZP a naznaãila moÏná
fie‰ení a v˘chodiska s uplatnûním systémové práce.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
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Realizaci vlastní kampanû s mottem „Zdrav˘ do práce,
zdrav˘ z práce“ lze struãnû shrnout do následujících
bodÛ:

Projednání v orgánech OS KOVO
Materiál nazvan˘ KampaÀ BOZP OS KOVO 2007 byl pro-

jednán na zasedání Pfiedsednictva OS KOVO a pfiedloÏen
Radû OS KOVO. Rada OS KOVO po projednání projekt
schválila, vãetnû prezentace v elektronické podobû, a uloÏila
realizovat KampaÀ BOZP OS KOVO 2007, pfiiãemÏ zvlá‰tû
zdÛraznila ve svém usnesení dva úkoly, a to projednávat roãní
plány kontrolních akcí zpracovan˘ch pfiíslu‰n˘m MP v Radû
KS a ohla‰ovat vznik zejména „závaÏn˘ch“ pracovních úrazÛ. 

Dále Rada OS KOVO také schválila zmûnu Stanov OS
KOVO, kde je nyní v˘slovnû uvedeno, Ïe OS KOVO a jeho
základní organizace vykonávají kontrolu nad stavem bezpeã-
nosti a ochrany zdraví pfii práci u jednotliv˘ch zamûstnavatelÛ. 

Konference KS 
Oblast BOZP se pravidelnû projednává na konferencích

krajsk˘ch sdruÏení OS KOVO s vystoupením zástupce z pfií-
slu‰ného MP (SIBP).

Propagace
Propagace projektu byla realizována na nûkolika úrovních:
a) publikováním v ãasopisu Kovák a umístûním základních

atributÛ kampanû na Intranet OS KOVO, vãetnû prÛvodní
prezentace,

b) do kaÏdé ZO, v poãtu odpovídajícímu zvolenému klíãi, byly
distribuovány publikace o dosaÏen˘ch v˘sledcích ke zvidi-
telnûní práce OS KOVO v oblasti BOZP,

c) taktéÏ do kaÏdé ZO byly distribuovány (stejn˘m klíãem
jako publikace) plakáty s tematikou kampanû,

d) pfii oficiálních akcích OS KOVO se zaãaly pouÏívat  velko-
plo‰né formáty plakátÛ. TytéÏ velkoplo‰né plakáty jsou
zavû‰eny v kabinetu BOZP,

e) projektem „NAPO“ distribuovan˘m na DVD (vtipná forma
propagace BOZP, umístûná na elektronickém nosiãi), 

f) trvalou expozicí BOZP v kabinetu BOZP a na chodbû cent-
rály OS KOVO v DOS Praha,

g) konáním semináfie v DOS Praha, zãásti odborn˘m a zãás-
ti prezentaãním,

h) v˘stavkami OOPP a vzdûlávacích materiálÛ k BOZP, a to
pfii pfiíleÏitosti konání Rady OS KOVO v Hradci Královû
a pfii konání v˘‰e uvedeného semináfie v DOS Praha, 

i) vytvofiením monotematického leporela k BOZP.

Zku‰enosti a postfiehy ze ZO
Zku‰enosti a postfiehy ze ZO byly prÛbûÏnû získány v jed-

notliv˘ch firmách a na jednotliv˘ch MP. K celkovému náhledu
na oblast BOZP v OS KOVO napomohla téÏ anketa. Podafiilo
se získat fiadu odpovûdí na pfiipravené otázky ke zji‰tûní prio-
rit poÏadavkÛ ZO v oblasti BOZP.

Ze získan˘ch odpovûdí vyplynulo, Ïe ZO preferují:

• kontroly BOZP u zamûstnavatele,
• konzultace k problematice BOZP,
• zastupování ZO pfii jednáních se zamûstnavatelem,
• pfiipomínkování k dÛleÏit˘m materiálÛm, které ZO pfiedloÏí

zamûstnavatel,
• pfiipomínkování legislativy, 
• organizování ‰kolení BOZP.

V men‰í mífie ZO poÏadují:
• zv˘‰ení objemu vybran˘ch informací z oblasti BOZP na

Intranetu OS KOVO,
• publikaãní ãinnost,
• sumarizaci a vyhodnocování v˘kazÛ ZO.

Drtivá vût‰ina respondentÛ ve vrácen˘ch anketních odpo-
vûdích vyjádfiila spokojenost s prací specialisty BOZP na míst-
nû pfiíslu‰ném MP.

Rekonstrukce Komise BOZP a ÎP
Bûhem roku 2007 byla provedena rekonstrukce Komise

BOZP a ÎP, vãetnû novelizace jejího statutu. 
Komise doznala podstatné zmûny ve svém sloÏení. Dlou-

holetí a osvûdãení kolegové ode‰li do starobního dÛchodu
a bylo nutné je adekvátnû nahradit. Do komise byli jmenováni
noví tfii ãlenové ze ZO. Novelizací statutu se v‰ichni specialisté
BOZP stali taktéÏ ãleny této komise, novû s hlasem poradním.

âinnost SIBP byla zefektivnûna
dÛrazem na kontroly BOZP u zamûstnavatele s pfiípadn˘m
vyuÏitím tzv. „plné moci“ od pfiíslu‰né základní organizace
Odborového svazu KOVO k provedení kontroly nad stavem
bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci podle ustanovení § 322
odst. 1 ZP a doporuãen˘m postupem pfii vlastním provádûní
tûchto kontrol.

Kromû ostatních ‰kolicích aktivit je nejv˘znamnûj‰ím poãi-
nem v této specifické oblasti - vzdûlávání specialistÛ BOZP OS
KOVO - absolvování kurzu odborné zpÛsobilosti fyzick˘ch
osob k zaji‰Èování úkolÛ v prevenci rizik (dfiíve uÏívan˘ termín
„bezpeãnostní technici“), kter˘ je zakonãen pfiíslu‰nou zkou‰-
kou (dle zák. 309/2006 Sb., tj. „zákon o zaji‰tûní dal‰ích pod-
mínek BOZP“). DÛvodem, proã se pfiikroãilo k získávání pfied-
mûtné odborné zpÛsobilosti, zákonem cílené na „bezpeãnost-
ní techniky“ ve firmách, byl poÏadavek, resp. obstrukce, nûkte-
r˘ch zamûstnavatelÛ na jednoznaãnû prokazatelnou úroveÀ
odborné zpÛsobilosti na‰ich specialistÛ BOZP pfii v˘konu kon-
troly BOZP v podniku.

V ohlasech na probíhající kampaÀ pfievládá názor, Ïe je
tfieba v tomto trendu pokraãovat a dále ho rozvíjet, proto-
Ïe pfiispívá k pozitivnímu imagi odborÛ.



âlenství OS KOVO 
v mezinárodních organizacích

Odborov˘ svaz KOVO je ãlenem dvou mezinárodních
organizací jiÏ 18 let. Pfielomov˘m rokem byl rok 1991, kdy se
OS KOVO stal 24. 5. ãlenem Svûtové federace kovákÛ (IMF)
a 21. 11. ãlenem Evropské federace kovákÛ (EMF). âlenství
OS KOVO v obou tûchto organizacích se postupnû vyvíjelo.
Zpoãátku ‰lo spí‰e o ãlenství formální, které spoãívalo zejmé-
na v úãasti na zasedáních hlavních politick˘ch orgánÛ obou
v˘‰e uveden˘ch organizací. Pozdûji v dÛsledku postupného
získávání informací a zku‰eností se toto ãlenství prohlubuje
a mûní se v ãlenství aktivní, kdy jsou zástupci OS KOVO zapo-
jováni do kaÏdodenní práce tûchto organizací, a to aÈ jiÏ pro-
stfiednictvím úãasti v pracovních skupinách nebo v˘borech, tak
i prostfiednictvím úãasti na specifick˘ch a tematicky zamûfie-
n˘ch konferencích.

Pokud jde o Evropskou federaci kovákÛ (EMF), je OS
KOVO zapojen nejen do práce nejvy‰‰ích orgánÛ EMF (v˘kon-
n˘ a fiídící v˘bor, revizní v˘bor), ale i do kaÏdodenní práce tfií
politick˘ch v˘borÛ (v˘bor pro politiku kolektivního vyjednávání,
v˘bor pro prÛmyslovou politiku a v˘bor pro podnikovou politi-
ku), sektorov˘ch v˘borÛ (v˘bor pro ocel, automobilov˘ prÛmy-
sl, ICT, ad-hoc letectví) a horizontálního v˘boru (v˘bor pro ‰ko-
lení a vzdûlávání). Zástupci OS KOVO se tak podílejí na celo-
evropské koordinaci kolektivního vyjednávání, v rámci vytvofie-
né sítû Eucob@n. Dále na koordinaci oblasti prÛmyslové poli-
tiky, v rámci které pfiipomínkují návrhy Evropské komise (eko-
logické otázky, CO2, obchodování emisemi, restrukturalizace
sektorÛ atd.), a k aktuálním tématÛm pfiedkládají návrhy vlast-
ní. V oblasti podnikové politiky je velmi dÛleÏité nejen zapoje-
ní zástupcÛ zamûstnancÛ do jednotliv˘ch vznikajících evrop-
sk˘ch rad zamûstnancÛ, které v posledních ãtyfiech letech
zaznamenalo velkou dynamiku, ale také v˘znamná úãast na
pfiípravû a pfiipomínkování pfiíslu‰n˘ch smûrnic EU, které tuto
oblast na evropské úrovni upravují. Dal‰í oblastí je vy‰‰í koor-
dinace v oblasti evropsk˘ch spoleãností (SE) a také zapojení
se do v˘mûny informací a do spoleãn˘ch aktivit souvisejících
s restrukturalizacemi jednotliv˘ch nadnárodních spoleãností,
pro které jsou uzavírány evropské rámcové dohody. Jak jiÏ
bylo v˘‰e uvedeno, neménû dÛleÏité jsou oblasti jednotliv˘ch
sektorÛ, ve kter˘ch zástupci OS KOVO pÛsobí. Podílejí se tak
na evropské koordinaci politik prosazovan˘ch v sektorech oce-
láfiství, automobilového prÛmyslu, ICT, letectví atd. 

Obdobn˘ v˘voj jako v pfiípadû EMF byl zaznamenán i ve
Svûtové federaci kovákÛ (IMF). Od pÛvodnû formálního ãlen-
ství na kongresech a ústfiedních v˘borech se OS KOVO rov-
nûÏ posunul k vût‰ímu zapojení do aktivit IMF. Zástupce OS
KOVO se na kvûtnovém kongresu IMF v roce 2005 stal ãle-
nem v˘konného v˘boru IMF, ve kterém spolu s dal‰ími dvûma
ãleny zastupuje region v˘chodní Evropy. Vzhledem k tomu, Ïe
IMF pÛsobí celosvûtovû, mají i její aktivity tento rozmûr.
V rámci IMF dochází k uzavírání tzv. svûtov˘ch podnikov˘ch
rad pro nadnárodní spoleãnosti pÛsobící v celosvûtovém
mûfiítku. Díky aktivitám v rámci IMF jsou i do tûchto svûtov˘ch
rad zapojováni zástupci OS KOVO. IMF rovnûÏ prÛbûÏnû
organizuje celosvûtová setkání zástupcÛ odborÛ pÛsobících
v nadnárodních spoleãnostech.

Mezinárodní činnost

• Brusel 2005

41



42

V˘chodní region EMF

Za velice v˘znamnou povaÏuje OS KOVO i regionální spo-
lupráci. Proto je od roku 1993 souãástí regionálního uskupení,
v rámci kterého dochází k vzájemné spolupráci a prÛbûÏné
v˘mûnû aktuálních informací. Toto uskupení v roce 1993 vznik-
lo na základû iniciativy odborov˘ch organizací âR, Slovenska,
Maìarska a Polska, pozdûji se zapojilo i Slovinsko, a pÛvod-
nû se naz˘valo Visegrádská skupina. Pozdûji v souvislosti
s v˘vojem regionální spolupráce i v rámci EMF se tato skupi-
na stala souãástí struktur EMF. Poãet zemí patfiících do této
skupiny se postupnû roz‰ifioval a mûnil se její název (V˘chod-
ní region EMF). V roce 2007 bylo na kongresu EMF v Lisabo-
nu rozhodnuto vrátit se k témûfi pÛvodní velikosti skupiny, která
tento region zakládala, a obrovsk˘ V˘chodní region rozdûlit
v regiony dva. Odborové organizace ze zemí,  které jsou dnes
souãástí V˘chodního regionu (âR, Slovensko, Slovinsko,
Maìarsko a Polsko), se scházejí dvakrát roãnû, na základû
rotaãního principu, a projednávají aktuální otázky, zaujímají
spoleãná stanoviska a prosazují spoleãnou politiku i v rámci
EMF. V rámci sv˘ch zasedání organizují i náv‰tûvy podnikÛ
v jednotliv˘ch zemích, kde získávají konkrétní pfiehled o situa-
ci odborÛ v dan˘ch podnicích. Tento region je v rámci EMF
zastoupen postem místopfiedsedy EMF v fiídícím v˘boru EMF
(zástupce OS KOVO) a regionálním zástupcem (zástupce

z Polska).

VídeÀské memorandum

Dal‰ím regionálním uskupením, kterého je OS KOVO ãle-
nem od roku 1998, kdy tato regionální skupina vnikla, je tzv.
VídeÀské memorandum. Jde o skupinu fungující v rámci regi-
onálních sítí kolektivního vyjednávání, která se zab˘vá zejmé-
na koordinací a v˘mûnou informací o kolektivním vyjednávání
v rámci regionu, do kterého spadá âR, Slovensko, Slovinsko,
Maìarsko, Rakousko a Nûmecko/Bavorsko. Jde o skupinu,
v níÏ se setkávají zástupci „star˘ch“ a „nov˘ch“ ãlensk˘ch státÛ
EU. I tato skupina se setkává dvakrát roãnû na základû rotaã-
ního principu. Kromû informací a koordinace kolektivního
vyjednávání se tato skupina zab˘vala rovnûÏ pfieshraniãním
pohybem pracujících (v dobû, kdy u vût‰iny ãlensk˘ch zemí
platila vÛãi nov˘m zemím pfiechodná opatfiení), zavádûním jed-
notné mûny – euro, agenturní a rizikovou prací atd. Pro oblast
agenturní a rizikové práce skupina Memoranda zorganizovala
dvû velké konference (ãerven 2007 Nûmecko; fiíjen 2008
âeská republika), kter˘ch se zúãastnili nejen zástupci odborÛ
z jednotliv˘ch zemí Memoranda, ale také zástupci zprostfied-
kovatelsk˘ch agentur, zamûstnavatelÛ atd.). V rámci skupiny
Memoranda existuje i pravidlo t˘kající se vzájemné solidární
pomoci, vãetnû podpory kolegÛ pfii rÛzn˘ch demonstracích
a protestních akcích.



Mezinárodní solidarita

Postupné prohlubování zapojení OS KOVO do mezinárod-
ních struktur dokladuje i jeho pfiímé zapojení do solidárních
akcí (vãetnû demonstrací). V rámci dohod skupiny Memoran-
da OS KOVO podpofiil pfii protestních akcích kolegy ze Slo-
venska, Slovinska, Nûmecka. Zástupci OS KOVO se rovnûÏ
úãastní tzv. euro-demonstrací, které jsou obvykle organizová-
ny v souvislosti s pfiedsednictvím jednotliv˘ch ãlensk˘ch zemí
Radû EU. Jako pfiíklad je moÏné uvést Brusel 2005; ·trasburk
2006; LublaÀ 2008, ·trasburk 2008.

Vzájemná pomoc pfii v˘‰e uveden˘ch aktivitách je recip-
roãní. Dokladem toho je úãast kolegÛ z IG Metall na listopa-
dové demonstraci roku 2005 v Praze a dále pfii fie‰ení kauzy
Siemens (SKV Praha). Demonstrace Siemens se v létû 2008
zúãastnili nejen kolegové z Nûmecka a Slovenska, ale i kole-
gové z Francie a Itálie. Je tfieba podotknout, Ïe do obdobné
situace jako kolegové Siemens SKV Praha se dostali i kole-
gové Siemens Thessaloniki (¤ecko). Ti se navíc pot˘kali
s nedostatkem finanãních prostfiedkÛ na organizování odboro-
v˘ch aktivit. Z tohoto dÛvodu OS KOVO rozhodl poskytnout
fieck˘m kolegÛm kromû konzultací a v˘mûny informací i finanã-
ní podporu. K této podpofie se pfiipojily i dal‰í základní organi-
zace pÛsobící u spoleãnosti Siemens v âR. K dal‰ím dÛleÏi-
t˘m demonstracím, které OS KOVO podpofiil, patfií i úãast na
demonstraci EMF vÛãi vedení spoleãnosti ArcelorMittal – Bru-
sel 2009.

• Mnichov 2006

• LublaÀ 2008

• Siemens Praha 2008

• ·trasburk 2008
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V˘znamné evropské projekty

Od roku 2004 se OS KOVO postupnû zapojuje do rÛzn˘ch
evropsk˘ch projektÛ a rovnûÏ realizoval nûkolik projektÛ vlast-
ních. Mezi nejdÛleÏitûj‰í realizované projekty patfií:

• Projekt CCMB a Visegrádské skupiny zamûfien˘ na evrop-
ské rady zamûstnancÛ (2004 - 2005)

• Projekt OS KOVO se zapojením OZ KOVO zamûfien˘ na
spoleãnosti HTC a Îeleziarne Podbrezová a budoucí
vytvofiení evropsk˘ch rad zamûstnancÛ u tûchto spoleã-
ností  (2004 - 2005)

• Projekt EDLESI – Uãení rovnosti a diverzitû v evropském
oceláfiství (2004 - 2007)

• Projekt  FIL o znovuzavedení inovaãní úlohy evropského
automobilového prÛmyslu v oblasti technologií, organizace
a kvality práce a úloha pokroãil˘ch praktik prÛmyslov˘ch
vztahÛ (2005)

• Projekt OS KOVO k evropsk˘m radám zamûstnancÛ (2005
- 2006)

• Projekt Solidarnosc „Neobjeven˘ potenciál ERZ: Smûrnice
94/45/EC a 2001/86/EC jako nástroje posílení procedur
informování a konzultování nadnárodních spoleãností
v rámci kovosektoru v Polsku a v sousedních zemích“
(2005 - 2006)

• Projekt VASAS „ERZ, pracovní konflikty v nadnárodních
podnicích v kontextu ekonomického v˘voje kovoprÛmyslu
v roz‰ífiené Evropû“ (2005 - 2006)

• Projekt zamûfien˘ na sektor bílého zboÏí: Procesy restruk-
turalizace, inovaãní strategie a prÛmyslové vztahy na
evropské úrovni – úloha ERZ? (2005 - 2007)

• Projekt IG Metall Hannover „Lep‰í zastupování zamûst-
nancÛ v nadnárodních spoleãnostech, prostfiednictvím dal-
‰ího ‰kolení a zvy‰ování kvalifikací odboráfiÛ, úsekov˘ch
dÛvûrníkÛ v Nûmecku, Polsku, Slovensku, âR a Maìar-
sku“ (2006 - 2007)

• Projekt 3F Industri (Dánsko) zamûfien˘ na vytvofiení soci-
álního dialogu ve spoleãnosti Lego Kladno (2006 - 2007)

• Projekt OS KOVO „ERZ a sdílení dobr˘ch praktik v kovo-
prÛmyslu“ (2006 - 2008)

• Projekt IG Metall  „SíÈ evropsk˘ch zamûstnancÛ – strojí-
renská oblast zemûdûlsk˘ch strojÛ“ (2007 - 2008)

• Projekt INTEREG Horní Rakousko a JiÏní âechy (od roku
2008)

• Projekt EMF „SíÈování zamûstnancÛ“ (od roku 2003).

V rámci uveden˘ch projektÛ bylo pro‰koleno nûkolik sto-
vek odborov˘ch zástupcÛ v oblastech vzniku a fungování
evropsk˘ch rad zamûstnancÛ, sociálního dialogu v klíãov˘ch
sektorech prÛmyslu, fie‰ení sociálních konfliktÛ a zlep‰ování
pracovních podmínek v nadnárodních spoleãnostech.

• Praha 2009

• Praha 2009



Bilaterální spolupráce

Pokud jde o bilaterální spolupráci, neskr˘vá se za ní pouze
reciproãní úãast na kongresech jednotliv˘ch svazÛ, ale spí‰e
jde o kaÏdodenní partnerskou komunikaci a koordinaci mezi
v‰emi svazy, aÈ jiÏ jsou ãleny EMF nebo IMF. Absolutnû nelze
pominout spolupráci s OZ KOVO (Slovensko), která od poãát-
ku probíhá navzdory umûle vytvofiené hranici a která se usku-
teãÀuje bez omezení na v‰ech úrovních. PrÛbûÏnû dochází
k v˘mûnû aktuálních informací a informací t˘kajících se legis-
lativ obou zemí. Dále dochází ke vzájemné spolupráci a pod-
pofie pfii kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni a v mezi-
národní oblasti.

Do bilaterální oblasti spadá i vzájemná úãast na tematicky
zamûfien˘ch konferencích (napfi. pfiíhraniãní regiony, oceláfisk˘
a automobilov˘ prÛmysl, sociální dialog, prÛmyslová politika,
migranti, rovnost pfiíleÏitostí, restrukturalizace, pracovnû-práv-
ní vztahy…) a také pomoc poskytovaná jednotliv˘m konkrét-
ním podnikÛm, ve kter˘ch pÛsobí nadnárodní kapitál. Zástup-
cÛm tûchto podnikÛ je zprostfiedkována pomoc v získání kon-
taktÛ nebo konkrétních informací. Dále jsou pro nû na poÏá-
dání prÛbûÏnû organizovány rÛzné semináfie nebo setkání,
bûhem kter˘ch se mohou pouãit o fungování odborÛ jinde. Za
uvedené období lze zmínit schÛzky a semináfie organizované
pro zástupce následujících podnikÛ: EvoBus, Siemens, Candy,
ArcelorMittal, Grammer, Kiekert, Valeo, Kone, BMT, Delphi,
Tyco, Dura, Moeller, Lego, VW, Delphi, Schneider Electric,
Toyota, Alcoa, Leroy Sommer, TRW, Rheinmetall, Necon,
Bosch, Lennox atd. V˘ãet tûchto spoleãností není kompletní.

Do oblasti bilaterální spolupráce spadá i oblast pfiijetí dele-
gací z rÛzn˘ch svazÛ, jejichÏ cílem je získat aktuální poznatky
o situaci v âR, o situaci a v˘voji odborÛ a také navázat kon-
takty s OS KOVO. KaÏd˘m rokem tak OS KOVO pfiijme v prÛ-
mûru 5 - 7 delegací, ãítajících od 5 do 120 ãlenÛ. V rámci tûch-
to náv‰tûv b˘vají ãasto zprostfiedkovávány i náv‰tûvy nûkte-
r˘ch podnikÛ spadajících pod OS KOVO.

Elektronické prezentace vydané 
u pfiíleÏitosti evropsk˘ch projektÛ

Semináfi k evropsk˘m podnikov˘m radám
Praha, únor 2006 (CD)

Semináfie o evropsk˘ch podnikov˘ch radách
Praha, záfií 2007
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Plakát mezinárodních aktivit OS KOVO (CD)



Odborový nemovitý majetek

ALDIS, a. s.
Kongresové, v˘stavní,
vzdûlávací a spoleãenské
centrum – konsolidace
hospodafiení akciové
spoleãnosti v posledních letech
pfiipravila zdroje 
pro rekonstrukci stavebního
pfiíslu‰enství na hotelovou
kapacitu, která dále zatraktivní
nabízené kongresové sluÏby 

Eli‰ãino nábfieÏí 375,
500 02 Hradec Králové

hotel****  ARNIKA
·piãkové ubytovací,
kongresové, sportovní,
rehabilitaãní a gastronomické
stfiedisko ·pindlerova Ml˘na
a celé centrální ãásti Krkono‰ 
– investice do velkorysé
renovace objektu v posledních
dvou letech jsou dokladem
pfiíkladné péãe odborÛ
o efektivní zhodnocování
majetkÛ v odborovém
vlastnictví

Labská 111,
543 51 ·pindlerÛv Ml˘n

METROPOL, spol. s r. o.
Víceúãelov˘ komplex divadelních
a spoleãensk˘ch sálÛ, v˘stavních
a v˘ukov˘ch prostorÛ pro kulturní,
konferenãní a v˘chovnou ãinnost, 
vãetnû ubytovacích, prodejních
a gastronomick˘ch kapacit,
s administrativní budovou, která vedle
lékafisk˘ch sluÏeb poskytuje zázemí 
také Metodickému pracovi‰ti OS KOVO
– Metropol je v âesk˘ch Budûjovicích
tradiãní  zárukou kvalitní kultury
a dobr˘ch sluÏeb   

SenováÏné námûstí 2,
370 21 âeské Budûjovice
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DKO, s. r. o., JIHLAVA
Kulturnû vzdûlávací komplex
s divadelním i spoleãensk˘m sálem,
prostory pro v˘uku a konferenãní
ãinnost, s administrativní budovou
slouÏící pfieváÏnû Finanãnímu
fieditelství Brno, ale mimo jiné také
Metodickému pracovi‰ti OS KOVO –
sv˘mi kapacitami, úrovní kultury
a kvalitou sluÏeb nemá DKO v Jihlavû
konkurenci

Tolstého 2,
586 01 Jihlava

NÁRODNÍ DÒM 
na Smíchovû
Státní kulturní památka, 
kulturní dÛm s dlouhou tradicí,
atraktivní architekturou, sály,
slouÏí pro kulturní
a spoleãenské akce – pro
plnou konkurenceschopnost
v budoucnosti potfiebuje
v krátké dobû znaãné investice   

Námûstí 14. fiíjna 16,
150 00 Praha 5

DÛm 
Metodického pracovi‰tû
OS KOVO OLOMOUC
PÛvodnû bytov˘ dÛm slouÏí
jako kanceláfiské prostory
Metodického pracovi‰tû OS
KOVO,  ãást prostor je
pronajímána ke komerãním
úãelÛm (zdravotní poji‰Èovna
a knihkupectví)

Denisova 2,
772 00 Olomouc



bytové jednotky 
âERN¯ MOST
Celkem 15 ubytovacích jednotek v domû
spoluvlastnûném odborov˘mi svazy,
o celkovém poãtu 64 ubytovacích
jednotek, slouÏí k ubytování volen˘ch
funkcionáfiÛ OS KOVO, ãásti
mimopraÏsk˘ch zamûstnancÛ OS KOVO
a dále také ke komerãním pronájmÛm –
renovovan˘ dÛm v bezprostfiední blízkosti
stanice metra poskytuje bydlení
odpovídající souãasnému dobrému
standardu  

Boufiilova 1105,
190 00 Praha 9

DÛm Metodického
pracovi‰tû OS KOVO
ÚSTÍ nad LABEM
PÛvodnû bytov˘ dÛm slouÏí
jako kanceláfiské prostory
Metodického pracovi‰tû OS
KOVO,  ãást prostor je
pronajímána ke komerãním
úãelÛm (prodej v˘poãetní
techniky)

Brnûnská 4,
400 01 Ústí nad Labem
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Pfiíprava vzdûlávacích programÛ Odborového svazu
KOVO je specifická tím, Ïe její v˘chozí hledisko musí respek-
tovat to, Ïe vzdûlávací program je urãen dospûlému ãlovûku
s rÛznou úrovní kvalifikace. Na‰i funkcionáfii i ostatní frekven-
tanti kurzÛ jsou v prÛbûhu svého pÛsobení ve strukturách
odborÛ postaveni pfied fie‰ení úkolÛ, které se dot˘kají v‰ech
oborÛ lidské ãinnosti. Jejich mravní kredit je dÛvodem pro
volbu do odborové funkce, a proto vykazují vysoké sociální
cítûní. Dal‰í vzdûlávání by tedy mûlo rozvíjet tyto vstupní pfied-
poklady a nabídnout kaÏdému moÏnost zv˘‰ení stávajícího
stupnû vzdûlání ãi kvalifikace ve smyslu potfiebn˘ch doved-
ností pro práci s lidmi a fie‰ení komplikací souvisejících se spo-
leãensk˘m prostfiedím dne‰ní doby. Terén kaÏdého regionu
pak poskytne moÏnosti k ovûfiení nebo potvrzení nabyt˘ch
znalostí a dovedností. 

Rok 2005
V nabídce kurzÛ v roce 2005 byly formy jednodenních

i internátních kurzÛ a semináfiÛ. Témata byla tradiãní,  zamû-
fiená na informace ze základních odborov˘ch ãinností, jako je
BOZP, právo, kolektivní vyjednávání, úãetnictví, ekonomie.
Intenzivnû jsme nutili lektory k moderním v˘cvikov˘m meto-
dám a technikám. DÛraz byl kladen i na morálnû etickou
oblast odborového Ïivota a zájem vzbudila tematika z oborÛ
práce s lidmi, jako je psychologie a sociologie. 

I. pololetí tohoto roku bylo sv˘m zpÛsobem poznamenáno
pfiesunem zájmu ãlenÛ k dominantní události odborového Ïivo-
ta, pfiípravû IV. sjezdu. Proto dfiíve tradiãnû obsazené kurzy
s klasickou náplní, jako je kolektivní vyjednávání nebo finanã-
ní anal˘za, zÛstaly nenaplnûny. Je tfieba vidût, Ïe zápornou roli
zde sehrávají stále tvrd‰í podmínky k úãasti. To platí i pro ãin-
nost na úseku vzdûlávání v regionálních podmínkách. 

Rok 2006

Po IV. sjezdu byla pfiipravena „KampaÀ za úãinné vzdûlá-
vání v OS KOVO“. 

V programovém prohlá‰ení sjezdu byla zdÛraznûna zod-
povûdnost za vzdûlanostní úroveÀ ãlenÛ a funkcionáfiÛ. Kon-
cepãní pfiíprava, organizace a fiízení patfií do povinností cent-
rálních orgánÛ i metodick˘ch pracovi‰È. Vzdûlávání se stalo
jednou z priorit. Pro dosaÏení tohoto cíle aktivizovalo vedení
OS KOVO v‰echny zainteresované sloÏky OS KOVO. Aktuál-
ní vymezení cílÛ i postupÛ bylo podepfieno také aktivní ãinnos-
tí vedoucích ãinitelÛ OS KOVO, ktefií naprosto pravidelnû nav-
‰tûvovali semináfie i kurzy pofiádané centrálou a diskutovali
s úãastníky o momentální situaci ve svazu i v organizacích. Pfii
retrospektivním pohledu je nutno pfiiznat, Ïe ãlenové si tohoto
pfiístupu vysoce cenili a v˘znamnû se zkvalitnila zpûtná vazba
mezi vedením svazu a ãlenskou základnou. 

Vymezení cílÛ vzdûlávání po IV. sjezdu

• Organizovat a zabezpeãovat odbornou pfiípravu ãlenÛ
a funkcionáfiÛ OS KOVO pfiedev‰ím formou vzdûlávání.

• V tomto smyslu soustavnû pracovat na teoretickém
i praktickém zabezpeãování vy‰‰í autority odborÛ ve spo-
leãnosti.

• Zvy‰ovat kvalifikovanost odboráfiÛ pro vnímání práva
a vytváfiení vlastního právního vûdomí.

• Posilovat podstatu sociální angaÏovanosti pfiedev‰ím
v kolektivním vyjednávání.

• Trénovat dovednosti zamûfiené na aktuální potfieby ãlenÛ
na nejniÏ‰ích odborov˘ch stupních – pfii fie‰ení krizov˘ch
situací (ztráta zamûstnání, úraz, nemoc).

• Formovat osobnostní kvality funkcionáfie, aby v˘kon jeho
odborové funkce byl efektivní, vedl ke zv˘‰ení pfiirozené
autority.

• Modelovat názory i postoje vÛãi odborové organizaci tak,
aby vztah k ní byl interiorizován. KaÏd˘ odboráfi bude pfii-
spívat k vy‰‰í autoritû odborÛ ve spoleãnosti.

• Vytváfiet prostor pro sociální angaÏovanost v rámci odbo-
rÛ, která by smûfiovala k získávání nov˘ch ãlenÛ do orga-
nizace.

• Zabezpeãit konkrétní informovanost funkcionáfiÛ o BOZP,
právu, ekonomice firem, daních a hospodafiení organizace,
psychologii jednání s lidmi a práci t˘mÛ pfii kolektivním
vyjednávání.

Vzdělávání



Rok 2007

Nejvy‰‰í pozornost v programu roku 2007 byla vûnována
kolektivnímu vyjednávání nejen v regionech, ale i v centrálních
kurzech. Kolektivní smlouva je hlavní materiál, kter˘ vefiejnos-
ti ve firmách prezentuje práci odborové organizace. Její kvali-
ta je zárukou váÏnosti ZO OS KOVO.

Na úrovni MP jsme povaÏovali za dÛleÏité ‰kolení hospo-
dáfiÛ základních organizací s dÛrazem na zavedení úãetnictví
v plném rozsahu. V centrálnû organizovan˘ch kurzech vystu-
povalo do popfiedí téma manaÏersk˘ch dovedností.

V prÛbûhu roku se ve vzdûlávacích aktivitách v na‰ich
regionech - mimo Prahu a stfiední âechy - realizoval projekt
âMKOS: „Pracovní právo a sociální dialog“. Díky tomu se veli-
ce dobfie zdafiilo vy‰kolit odboráfie v uvedené problematice. Do
na‰eho vzdûlávacího systému se zapojila v Praze ObsluÏná
spoleãnost, a. s., která mûla za svÛj cíl posílit roli a schopnosti
zamûstnancÛ i volen˘ch funkcionáfiÛ OS KOVO zejména
v oblastech, jako je specifika managementu a úãetnictví orga-
nizací, pracovního práva a informatiky.

Adaptabilita ãlenÛ OS KOVO

Projekt „Adaptabilita ãlenÛ OS KOVO“ vznikl na základû
spoleãné my‰lenky ObsluÏné spoleãnosti, a. s., jako realizáto-
ra a vedení Odborového svazu KOVO. Svaz mûl v projektu
úlohu partnera. Realizace projektu probíhala podle pfiedem
schváleného scénáfie, kter˘ byl upravován podle potfieb cílové
skupiny – úãastníkÛ ‰kolení. Hlavním cílem projektu bylo vûno-
vat se pfiedev‰ím osobám z cílové skupiny, dát jim maximální
mnoÏství informací pro jejich vzdûlanostní rÛst a pfiedat co nej-
více odborn˘ch zku‰eností v oblasti vzdûlávání, osobní dia-
gnostiky a individuálního poradenství.

Projekt „Adaptabilita ãlenÛ OS KOVO“ byl urãen pro orga-
nizace na území hlavního mûsta Prahy a byl zafiazen do Ope-
raãního programu Evropského sociálního fondu s názvem
„Jednotn˘ programov˘ dokument pro Cíl 3 regionu hl. m.
Praha“.

V prÛbûhu 124 uãebních dní pro‰kolilo 22 lektorÛ 1537
úãastníkÛ. Vefiejné internetové stránky projektu
(www.oskovo/adaptabilita) zaregistrovaly asi 8 000 pfiístupÛ,
klubové stránky (www.oskovo/adaptabilita/klub) vyuÏilo asi 800
zájemcÛ. Pro aktivity projektu byly ãerpány prostfiedky ESF
a státního rozpoãtu âR v celkové v˘‰i 4 mil. Kã.

Projekt v ãíslech
Poãet podpofien˘ch osob 1537

Poãet podpofien˘ch organizací 55

Dal‰í ukazatelé

Diagnostické poradenství získalo 62 osob

Individuální poradci provedli 148 konzultací

Realizováno bylo celkem 124 uãebních dnÛ

Na vûfiejn˘ WEB bylo cca 7000 pfiístupÛ

Na klubov˘ WEB bylo cca 800 pfiístupÛ

K e–learningovému zpÛsobu 
vzdûlávání pfiihlá‰eno 61 osob

Ovûfien˘ lektorsk˘ sbor ãítá 22 lektorÛ

Pro aktivity projektu OS KOVO
byly ãerpány prostfiedky ESF 
a stát. rozpoãtu âR 4 mil. Kã
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Rozdûlení semináfiÛ podle druhu

Adaptabilita v odborn˘ch ãinnostech 13 ‰kolicích dnÛ /
269 úãastníkÛ

Osobnostní rozvoj jedince 6 ‰kolicích dnÛ /
71 úãastníkÛ

ManaÏerské dovednosti 24 ‰kolicích dnÛ / 
59 úãastníkÛ

V˘poãetní technika 14 ‰kolicích dnÛ / 
138 úãastníkÛ

Adaptabilita v právní oblasti 9 ‰kolicích dnÛ / 
24 úãastníkÛ

Evropské fondy 2 ‰kolicí dny / 
30 úãastníkÛ 

Specifické otázky OS KOVO 12 ‰kolicích dnÛ / 
209 úãastníkÛ

Rok 2008

CeloÏivotní uãení je motorem zmûn v osobním Ïivotû ãlo-
vûka. Vzdûlávací koncepce OS KOVO se zamûfiuje pfiedev‰ím
na základní úroveÀ struktury OS KOVO, tedy na základní
organizace, a vytváfií podmínky pro prostupnost celého systé-
mu.

Ná‰ systém by mûl vybavovat úãastníka kurzÛ dovednost-
mi a schopnostmi tak, aby se zvy‰ovala jeho invence pfii fie‰e-
ní aktuálních problémÛ udrÏitelného rozvoje, sociální soudrÏ-
nosti i ekonomiky. Koncepãní zámûry souvisí i s urãit˘mi
morálními dimenzemi, které plynou ze sociálního poslání
odborÛ. 

Rekvalifikaãní kurzy

Krizová situace v na‰í ekonomice vedla k prohlubování
zájmu o pomoc ãlenské základnû v oblasti vzdûlávání a kvali-
fikace. 

Ke konci roku 2008 jsme pfiedloÏili M·MT koncepci dvou
kurzÛ pro odboráfie se Ïádostí o udûlení akreditace. 

Na základû podané Ïádosti o akreditaci podle vyhlá‰ky
Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy ã. 524/2004 Sb.,
o akreditaci zafiízení k provádûní rekvalifikace uchazeãÛ
o zamûstnání a zájemcÛ o zamûstnání, bylo vydáno rozhod-
nutí o udûlení akreditace OS KOVO k provádûní rekvalifikace
pro pracovní ãinnosti:

1. Personalista/personalistka (v rozsahu 120 vyuãovacích
hodin)

2. ManaÏer (v rozsahu 120 vyuãovacích hodin).

Vzdûlávací program pro rekvalifikaci odborov˘ch funkcio-
náfiÛ je zaloÏen na predikci sníÏení jejich uplatnûní na trhu
práce po del‰í etapû provádûní ãinností s vysoce sociálním
zamûfiením, ale bez odborného rÛstu. V˘kon odboráfiské funk-
ce spoãívá hlavnû v péãi o solidní sociální vazby zamûstnan-
cÛ s majiteli a manaÏery firem, v zabezpeãování náleÏité
pozornosti vÛãi bezpeãnosti a ochranû zdraví pracovníkÛ a ve
vyjednávání kolektivních smluv. 

Cílem rekvalifikaãního programu tedy musí b˘t poskytnutí
souboru informací smûfiujících k optimálnímu zaji‰tûní moÏ-
ností uplatnûní na trhu práce, tedy ke zvy‰ování faktick˘ch
znalostí, dovedností i vûdomostí nezbytn˘ch pro práci s lidmi
v dne‰ní dobû. Z hlediska osobní motivace pfiípadn˘ch fre-
kventantÛ je cílem kurzÛ zaji‰tûní adekvátního sebevûdomí
o vlastních schopnostech pfii vyhledávání nového zamûstnání. 



Pfiehledy kurzÛ

Pfiehled kurzÛ centrály a MP OS KOVO – poãty posluchaãÛ, náklady

Kurzy MP poãet 82 78 102

Posluchaãi MP osob 2 832 2 862 3 332

Náklady MP celkem Kã 1 325 309 1 941 432

PrÛmûr osoba/den Kã 358 386

Centrální kurzy poãet 18 25 28

Posluchaãi centrálních kurzÛ poãet 337 427 573

Náklady centrály celkem Kã 821 581 1 496 289

PrÛmûr osoba/den Kã 690 999
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