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AKCÍ 





Informace o kurzech a seminářích najdete na adrese 

Internetu OS KOVO http://www.oskovo.cz 

a také na Intranetu OS KOVO 

a na stránkách našeho časopisu KOVÁK.

ODBOROVÝ SVAZ KOVO
organizačně - provozní úsek



VZDĚLÁVÁNÍ
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Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Předkládáme vám Katalog vzdělávání na rok 2017. Všechny kurzy a semináře 
pořádané pro členy OS KOVO najdete přehledně uspořádány.

Při sestavování obsahu jsme přihlíželi k požadavkům z vašich řad a také k tomu, 
aby byly uplatněny moderní metody výuky. Ve smyslu usnesení VI. sjezdu  
OS KOVO máme také na mysli rozšiřování cest směřujících ke zvýšení počtu členů 
svazu. Zařadili jsme i doplňující a rekapitulující kurzy k našemu dřívějšímu akredi-
tovanému kurzu Manažer. Absolventi si osvěží informace a rozšíří je o nové.

Stále máme kurzy komunikačních dovedností, které se uplatňují ve všech oblas-
tech sociálních kontaktů. Umožňují chápání mezilidských vztahů, jejich hodnocení, 
rozeznávání problémů a nedostatků. Vedou ke zlepšení autority funkcionářů  
i k posílení solidní úrovně odborů ve firmách i na veřejnosti.

Výraznou změnou je nové zařazení relaxačních pobytů. Požadavek byl akcentován 
v mnoha osobních hodnotících anketách. Vyhověli jsme nárokům členů. Kurzy jsou 
organizovány tradičně a jejich cílem je zlepšování postojů ke zdravotní stránce 
a správnému hospodaření s pracovní energií. Duševní hygiena je podstatná pro 
dobrou výkonnost a přitom je stále opomíjeným faktorem.

Respektujeme potřeby vyplývající z používání počítačové techniky, která výrazně 
souvisí s propagací našeho svazu a také zkvalitňuje kontakty mezi organizacemi. 
Najdete tedy i kurzy výpočetní techniky.

Neopomíjíme ani zapojování mladých odborářů a jejich přípravu pro případný 
výkon odborových funkcí.

Výběr lektorů orientujeme na vysokoškolsky vzdělané odborníky. Zvažujeme i jejich 
vztah k odborům a vnímání pozice našeho svazu ve společnosti.

Všeobecně trváme na tom, aby lektorský sbor směřoval všechny činnosti  
na kurzech k jednotlivcům. Chceme co nejvíce modelových situací a nárokujeme 
osobní výcvik frekventantů tak, aby byly dovednosti dobře upevněny a staly se 
osobní výbavou.

Věříme, že si z nabídky vyberete a těšíme se na setkání s vámi. 

Tomáš Valášek
místopředseda OS KOVO
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ORGANIZAČNÍ POKYNY 
PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

•	 Závaznou přihlášku posílejte na adresu: OS KOVO
  Organizační úsek – vzdělávání
  nám. W. Churchilla 2
  130 00 Praha 3

•	 Přihlášky je možné zaslat: prostřednictvím internetu   
  e-mail: suran.jiri@cmkos.cz

•	 Odesílejte přihlášky ihned po svém rozhodnutí zúčastnit se semináře.  
 Nejpozději však 10 dnů před jeho začátkem.

•	 Po	uzávěrce	konzultujte	možnosti	telefonicky	a	e-mailem:
 č.  736 521 754, Mgr. Jiří Šuráň, e-mail: suran.jiri@cmkos.cz 

•	 Na	jedné	přihlášce	můžete	uvést	více	posluchačů	včetně	všech	náležitostí.

•	 Zájemce	evidujeme	a	zařazujeme	podle	data	doručených	přihlášek.

•	 Na	každý	kurz	posílejte	samostatnou	přihlášku.

•	 Ubytování	a	stravu	hradí	OS	KOVO.

•	 Mzda	není	refundována.

•	 Posluchač	hradí	registrační	poplatek	ve	výši	200,-	Kč/osoba	a	dopravu	 
 do místa konání semináře a zpět.

•	 Potvrzení	o	zaplacení	registračního	poplatku	přivezte	s	sebou	na	seminář.	 
 Registrační poplatek posílejte bezhotovostně až po obdržení potvrzení  
 o zařazení do semináře.

•	 U	nadstandardních	kurzů	N1	a	N2	hradí	posluchač	poplatek	ve	výši	 
 3 500,- Kč.

Stornovací podmínky
•	 Veškeré změny a případné odhlášení přijímáme pouze písemně.

•	 Registrační poplatek je vratný jen v případě zrušení semináře ze strany  
 organizátora.

•	 Dle potřeby můžete vyslat náhradníka, jeho jméno však nahlaste  
 před zahájením semináře.
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Organizační změny
•	 Vyhrazujeme si právo změny lektora, data i místa konání, či případné 
 zrušení vzdělávací akce z důvodů malého počtu přihlášených účastníků  
 nebo jiných organizačních příčin.

•	 Veškeré	změny	vám	dáme	včas	na	vědomí	písemně,	telefonicky	 
 nebo e-mailem.

Ubytování
•	 Pobytová	místa	volíme	s	ohledem	na	dopravní	dostupnost,	rozložení	 
 členské základny a tak, aby byly splněny nároky středního standardu  
 ubytování.

•	 UPOZORNĚNÍ: Parking Olšanka – účastník platí částku 300,- Kč/den  
 při ukončení akce na recepci.

Požadavky na samostatné ubytování nemůžeme garantovat.

KURZY „Na klíč“

Mimo základní nabídku uvedenou na stránkách tohoto Katalogu nabízí OS KOVO 
koncepci tzv. „kurzů na klíč“. Podle aktuálních problémů a potřeb pošleme lektory 
za vámi. Každý kurz uvedený v Katalogu vzdělávání 2017, může být realizován 
i v místě vaší organizace, pro vámi vybranou skupinu členů OS KOVO, pro celý 
výbor, pro vyjednávací tým apod. Pokud se nejedná o kurzy katalogové, které jsou 
zahrnuté v rozpočtu, jdou náklady na kurzy „na klíč“ k tíži sjednávacího subjektu 
– ZO (např. stravování, pronájem místnosti atd.). Dále je třeba počítat s finanční 
účastí objednavatele na úhradě nákladů spojených s činností lektora.

Kromě plánovaných kurzů v katalogu 2017 nabízejí naši externí lektoři mnoho 
dalších témat ze své produkce. 

Objednání kurzu musí provést předseda/kyně ZO přímým dopisem výkonnému 
vedení OS KOVO, které žádost vyhodnotí a stanoví rozhodnutí. 

Je třeba jednat v dostatečném předstihu.  
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TERMÍNY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ  
Regionálních pracovišť OS KOVO

RP OS KOVO – Praha a Středočeský kraj
 školicí středisko termín téma lektor
DOS  zas. 22 únor Exekuce Plachta 

Velká zasedačka březen Hospodaření ZO Plesníková

DOS  zas. 22 duben BOZP Brožík

DOS  zas. 22 květen Kolektivní vyjednávání  specialista OS KOVO

DOS  zas. 22 červen Zákoník práce a OZ Stodolová

DOS  zas. 22 září Kolektivní vyjednávání   specialista OS KOVO

DOS  zas. 22 říjen Zákoník práce a OZ Stodolová

Velká zasedačka listopad Hospodaření ZO Plesníková

RP OS KOVO - České Budějovice
školicí středisko termín téma lektor
 leden Počítač v odborové praxi - specialista OS KOVO  
  e-mail, internet/intranet, evidence členů 

DK Metropol únor Hospodaření ZO specialista OS KOVO

DK Metropol únor Seminář pro nové funkcionáře ZO OS KOVO   specialista 
  březen  RP OS KOVO

 březen Kolektivní vyjednávání externista 
 duben 
 2 dny 

 květen BOZP  Tkáč  
 2 dny  + externista

 září Rétorika a rétorické dovednosti,  externista +
  získávání nových členů specialista OS KOVO

DK Metropol říjen Mediální propagace externista + 
  - tisk, televize, rozhlas, Facebook, aj. specialista OS KOVO

DK Metropol říjen Hospodaření ZO externista + 
 listopad  specialista OS KOVO

RP OS KOVO - Plzeň
školicí středisko termín téma lektor
Plzeň únor Hospodaření ZO Vaňkát, Telínová

Plzeň březen Seminář pro nové funkcionáře ZO RP OS KOVO  
  a seskupení členů 

Plzeň březen Finanční analýzy podniku Brožek

Plzeň duben Zákoník práce, kolektivní vyjednávání Kužel, Štich

Plzeň červen BOZP Pelc, KHS,OIP

Plzeň říjen Zákoník práce, kolektivní vyjednávání Kužel, Štich

Plzeň listopad Seminář pro nové funkcionáře ZO RP OS KOVO  
  a seskupení členů 

Plzeň listopad Finanční gramotnost, insolvence Plachta, Štich

Plzeň prosinec BOZP Pelc
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RP OS KOVO - Hradec Králové
škol. středisko termín téma lektor
Aldis Hradec Králové únor  Hospodaření ZO Plesníková  

Renospond Zderaz březen  Hospodaření ZO Plesníková     

Renospond Zderaz březen / duben Školení KS Pardubického kraje - ZP, KV RP OS KOVO

Weldis Dlouhá Ves březen / duben Školení KS Královéhradeckého kraje - ZP, KV RP OS KOVO

Labe Pardubice květen  Školení KS Pardubického kraje RP OS KOVO 
a Královéhradeckého kraje - BOZP 

Weldis Dlouhá Ves květen / červen Ekonomika podniku Brožek, RP

Seco Group Jičín červen  Školení VO Jičín - BOZP  RP OS KOVO 

Hradec Králové červen  Rétorika a rétorické dovednosti, získávání nových členů Hořejšová  

Hradec Králové září Ekonomika podniku Nohejl 

Pardubicko září / říjen Školení  KS Pardubického kraje - ZP, KV RP OS KOVO   

SOU Hradec Králové září / říjen  Školení KS Pardubického kraje externí  
a Královéhradeckého kraje - základy PC

Weldis Dlouhá ves září / říjen  Školení KS Královéhradeckého kraje - ZP, KV RP OS KOVO   

Hradec Králové listopad  Finanční gramotnost/exekuce  Hartvich, Plachta 

Trutnov listopad  Školení VO Trutnov - BOZP RP OS KOVO   

Slatiňany listopad  Školení VO Pardubice - Chrudim - BOZP a ZP RP OS KOVO

RP OS KOVO - Ústí nad Labem
školicí středisko termín téma lektor
Sporthotel Patriot Úštěk únor Hospodaření ZO, vedení účetnictví ZO Vaňkát  

Sporthotel Patriot Úštěk duben Zákoník práce, občanský zákoník Švec  

Sporthotel Patriot Úštěk duben Nejčastější problémy zaměst. při dodržování ZP Zákon  

Sporthotel Patriot Úštěk květen Chudárek, FrimlKolektivní vyjednávání  
Činnost odborů u zaměstnavatele

Sporthotel Patriot Úštěk červen Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Fürst  

Sporthotel Patriot Úštěk září Finanční gramotnost Plachta  

Sporthotel Patriot Úštěk říjen Kategorizace prací, třídy prací, práce v tepelné zátěži Fürst  

Sporthotel Patriot Úštěk listopad Základní dokumenty ZO OS KOVO Chudárek, Friml

Sporthotel Patriot Úštěk prosinec Hospodaření ZO Plesníková  

RP OS KOVO - Ostrava
školicí středisko termín téma lektor
RS Retaso H. Bečva únor Hospodaření ZO + daně, aktuality Plesníková

DOS Ostrava březen Základní dokumenty ZO OS KOVO Kozel

RS Beskydka duben Školení BOZP Šmíd
+ externí lektoři

DOS Ostrava květen Ekonomika podniku Šuláková

BRANS M. Morávka září Kolektivní vyjednávání  RP  OS KOVO

RS Retaso H. Bečva říjen Školení BOZP Šmíd
+ externí lektoři

Hotel KOVÁK Ostrava listopad Hospodaření ZO Plesníková
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RP OS KOVO - Jihlava
školicí středisko termín téma lektor
DKO Jihlava leden Získávání nových členů Externí lektor +
   Specialisté OS KOVO

DKO Jihlava únor Hospodaření ZO Plesníková

DKO Jihlava březen BOZP Čermák

DKO Jihlava duben Občanský zákoník Sejkora

RZ ZĎAS Zubří květen - 2D Seminář pro nové funkcionáře ZO Specialisté OS KOVO

IT učebna Jihlava červen Počítač v odborové praxi Externí lektor +
   Specialisté OS KOVO

RZ ŽĎAS Zubří září - 2D Kolektivní vyjednávání Specialisté OS KOVO

DKO Jihlava říjen BOZP Čermák

IT učebna Jihlava listopad Nástroje pro propagaci odborů v podmínkách ZO Specialisté OS KOVO  
   (základy marketingu, web, sociální sítě)

DKO Jihlava prosinec Zákoník práce Sejkora

RP OS KOVO - Brno
školicí středisko termín téma lektor
DOS Brno leden Hospodaření ZO, daně Plesníková

DOS Brno březen Důchody, soc. pojištění Hříbalová

DOS Brno duben BOZP Kaláb

Horní Věstonice září (2 dny) Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, BOZP spec. RP Brno 

Horní Věstonice září (2 dny) Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, BOZP spec. RP Brno 

Horní Věstonice říjen (2 dny) Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, BOZP spec. RP Brno 

DOS Brno listopad BOZP Kaláb

RP OS KOVO - Olomouc
školicí středisko termín téma lektor
Sportcentrum BEST Ol. 21.2. Hospodaření ZO Plesníková

Sportcentrum BEST Ol. březen Činnost ZO a základní dokumenty Kozel

Sportcentrum BEST Ol. květen BOZP Šmíd

Sportcentrum BEST Ol. 2.10. Kolektivní vyjednávání Kobylková

Sportcentrum BEST Ol. listopad Zákoník práce Komárková

RP OS KOVO - Zlín 
školicí středisko termín téma lektor
Hotel Adamantino, únor Účetnictví ZO, daně, sociální zákony  Hříbalová
Pozlovice     Plesníková

RRS Jelenovská duben Pracovní právo, kolektivní vyjednávání Grim, Šrott

RRS Jelenovská květen Seminář BOZP Kaláb

RRS Jelenovská září Stanovy OS KOVO, Zákoník práce, kol. vyjednávání      Grim, Šrott 

Dům Kultury Zlín listopad Seminář BOZP Kaláb

Přesné termíny a místo konání vzdělávacích akcí stanoví vedoucí  
regionálního pracoviště OS KOVO podle aktuální situace v regionu.
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TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 
vícedenních vzdělávacích akcí
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číslo  termín počet název vzdělávací akce poč. školicí lektor
akce   šk. dní  posl. středisko

Leden
K 1  16.1. - 18.1. 3 Manažer I. 20 Praha Peterka
      Olšanka
K 2  30.1. - 1.2. 3 Ekonomika podniku. 20 Praha Horák
      Olšanka

Únor
K 3  13.2. - 15.2. 3 Využití sociálních sítí v odborové praxi. 20 Praha Staněk
      Olšanka Vágner
K 4  27.2. - 1.3. 3 Komunikační dovednosti  20 Praha Hořejšová
    - získávání nových členů.   Olšanka Šuráň

Březen
K 5  6.3. - 8.3. 3 Zajištění BOZP – nedílná součást  25 Horní Matouš
    kontrolní činnosti ZO.   Věstonice 
K 6  27.3. - 29.3. 3 Odškodňování pracovních úrazů 25 Olomouc  Heinzová  
    a nemocí z povolání.

Duben
K 7  3.4. - 5.4. 3 Manažer II.  20 Jiřice Peterka
K 8  19.4. - 21.4. 3 Prezentace odborového předáka 20 Zvíkov Staněk  
    před veřejností.                                                              Vágner

Květen
K 9  3.5. - 5.5. 3 Bezpečnost a ochrana osobních dat.  20 Slatinice Vykopalová
K 10  22.5. - 24.5.  3 Rozvoj osobního potenciálu funkcionáře. 20 Zvíkov Škopková 
K 11  29.5. - 31.5. 3 Public Relations. Vztahy s veřejností 20 Boskovice Staněk
    a s médii.   Vágner

Červen
K 12  26.6. - 28.6. 3 Spory na pracovišti, moderní metody 20 Pracov Škopková
    hledání zaměstnání.
K 13  28.6. - 30.6.  3 Mladí pro mladé, 20 Pracov  Hořejšová
    komunikační sebejistota.   Šuráň

Termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce
I. pololetí 2017
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Termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce
II. pololetí 2017

číslo  termín počet název vzdělávací akce poč. školicí lektor
akce   šk. dní  posl. středisko

Srpen
N 1  16.8. - 20.8. 5 Antistresový program. 20 Luhačovice Hořejšová
       Šuráň

N 2  19.8. - 23.8. 5 Antistresový program. 20 Luhačovice Hořejšová
       Šuráň

Září
K 14  11.9. - 13.9. 3 Agresivita v pracovních vztazích 20 Olomouc Vykopalová
    a jak ji řešit z pohledu odborů.
K 15  25.9. - 27.9. 3 Kolektivní vyjednávání I. 20 Jiřice Nohejl

Říjen
K 16  2.10. - 4.10. 3 Získávání nových členů.  20 Boskovice Hořejšová
    Jak pracovat s lidmi.   Šuráň

K 17  16.10. - 18.10. 3 Odškodňování pracovních úrazů 25 Horní Heinzová
    a nemocí z povolání.  Věstonice

K 18  30.10. - 1.11. 3 Kolektivní vyjednávání II. 20 Jiřice Nohejl

Listopad
K 19  8.11. - 10.11. 3 Zajištění BOZP – nedílná součást kontrolní 25 Horní Matouš
    činnosti ZO.  Věstonice

K 20  13.11. - 15.11.  3 Efektivní řízení základní organizace.  20 Praha Nohejl
      Olšanka 

K 21  20.11. - 22.11. 3 Školení pro nové funkcionáře.  20 Praha Spec.  
      Olšanka OS KOVO

K 22  27.11. - 29.11. 3 Školení DaRK ZO OS KOVO. 20 Praha Spec.  
      Olšanka OS KOVO

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K1  

MANAŽER I.
Kód kurzu: 70001
Místo konání:  Praha, Hotel Olšanka
Termín: 16.1. - 18.1. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Především absolventům programu „Manažer“, kurzu 
 akreditovaného MŠMT.
Přednáší: Mgr. Ladislav Peterka

Obsah: Křivka zapomínání. 

 Komunikační dovednosti. 

 Sdělování kritiky – technika „JÁ-VZKAZ“, výhody, popis, trénink. 

 Schopnost získat potřebné informace – aktivita 
 „Rytíři u kulatého stolu“. 

 Zadávání úkolu - správný postup a následná kontrola, trénink.

 Metoda „SIMONA“ a zásady vedení diskuse.

 Práce s informacemi a schopnost rozhodovat,  
 způsoby rozhodování.
 Trénink moderace a rozhodování v rámci vedení řešitelské  
 porady dle případové studie – „NASA“.  
 Metoda „6 KLOBOUKŮ“ – připomenutí, trénink ve skupinách.

 Schopnost zvládat stres. Vnitřní motivace. 

 Sebemotivace – aktivita „STROM“.

 Vyjednávání. Aktivita „Cena konfliktu“, výstup do praxe.

  Aktivita – případová studie „TALIOVNÍK“  - vyjednávání  
 v týmu – trénink.

 TEST – Thomas Kilmann – sebepoznání v oblasti preferovaného  
 stylu vyjednávání.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse. 
  
Refundace mzdy není poskytnuta. 
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
13



K2  

EKONOMIKA PODNIKU
Kód kurzu: 70002
Místo konání:  Praha, Hotel Olšanka
Termín: 30.1. - 1.2. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Funkcionářům ve vyjednávacích týmech
Přednáší: Ing. Rudolf Horák

Obsah: Od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost celá řada změn jak v zákoně o účetnict- 
 ví (zákon č. 563/1991 Sb.), tak v prováděcí vyhlášce k podvojnému účet- 
 nictví (vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení  
 č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví). Současně došlo i ke změně  
 účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. Orientace ve výkazech 
 by měla napomoci především vyjednavačům kolektivní smlouvy v tom,  
 aby uměli zdůvodnit a obhájit návrh mzdového nárůstu PKS. 

 Účastníci kurzu budou seznámeni s problematikou:
 Jak číst v účetních výkazech?
 Změny v porovnání stávajících a nových výkazů účetní závěrky.
 Obsah vybraných ukazatelů z jednotlivých řádků, účetních výkazů.
 Co zjistíme ve výroční zprávě společnosti?
 Nová kategorizace účetních jednotek.
 Povinnost auditu a zveřejňování účetní závěrky.
 Náklady a výnosy firmy, účetní a daňový zisk (ztráta).
 Struktura a zjišťování výsledku hospodaření, EAT, EBT, EBIT,   
 EDBI, čistý obrat.

 Metody zjišťování efektivnosti, ziskovosti, produktivity práce.

 Mzdová analýza.

 Změny ve finanční analýze.

 Hledání argumentů pro mzdovou oblast PKS, inflace (vývoj, druhy).

 Výsledky a závěry poslední Makroekonomické predikce a Kolokvia (MF ČR).

 Kurz bude doplněn o výpočty z podkladů vyplněných nových účetních 
  výkazů fiktivní firmy. Nutnou podmínkou účasti bude vlastní kalkulačka.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse. 

Refundace mzdy není poskytnuta. Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
14



K3  

VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ V ODBOROVÉ PRAXI
Kód kurzu: 70003
Místo konání: Praha, Hotel Olšanka
Termín: 13.2. - 15.2. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO
Přednáší: Mgr. Evžen Staněk, Mgr. Ivan Vágner

Obsah: Sociální sítě jako fenomén dneška. Přehled sítí, využitelných  
 v práci odborářů – Facebook, YouTube, Rajče.  Ostatní užitečné  
 sociální sítě: odborné sítě (Linkedin), seznamky (Twoo), nákupní  
 sítě (Heureka), znalostní sítě (Wikipedie). FACEBOOK - Jak  
 rozumět systémů stránek na Facebooku? LINKEDIN – Založení  
 profesionálního profilu. YOUTUBE – Vytvoření videa, jeho základní  
 střih, nahrání na síť. Vytvoření kanálu. Hlavní problémy propagace  
 kanálu, různé možnosti veřejného sdílení, copyright.  
 Principy sdílení příspěvků. Jak vytvořit atraktivní příspěvek,  
 fotogalerii či video? Jaký typ příspěvků se nejvíce sdílí?  
 Jak zjistím, kolik lidí jsme zasáhli? Jak vytvořit soutěž? 

 Hlavní známé problémy: falešná a ukradená identita. Avatáři.  
 Věrohodnost hodnocení. Co reálně vypovídá „olajkování“?  
 Budování image na sociálních sítích. Řešení duplicit.

 Praktická tvorba mailingu a newsletterů:
 technické podmínky, odlišnosti web/sítě/mailing/newsletter,  
 tvorba newsletter (obsah, struktura, grafika), šablony, systémy,  
 praktická tvorba.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorů. Samostatné práce účastníků. 
  
Refundace mzdy není poskytnuta. 
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
15



K4  

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH 
ČLENŮ
Kód kurzu: 70004
Místo konání:  Praha, Hotel Olšanka
Termín: 27.2. - 1.3. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Funkcionářům základní organizace
Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň

Obsah: Sebepoznání (povahové rysy i charakterové vlastnosti). 

  Poznej sebe, naučíš se poznávat druhé. 

  Mezilidská komunikace, její úskalí, kvality. 

 Komunikační kanály. 

 Jak vystupovat na veřejnosti? 

  Slovní i mimoslovní projev osobnosti.

 Odboroví funkcionáři jako reprezentanti členské základny. 

      Jak sestavit jednotlivé typy projevů?

       Jak organizovat větší či menší skupiny, trénink přirozené autority?

       Odhad vlivu osobního vystoupení. 

      Jak působit na lidi? 

       Asertivita, agresivita, pasivita. 

      Řečové dovednosti. 

      Mapování terénu před veřejným vystoupením při vyjednávání  
 i po něm. 

       Zpětná vazba: modelové situace a samostatná vystoupení frekventantů.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuse. Samostatné práce účastníků. 
Trénink spojený se zpětnou vazbou.

Refundace mzdy není poskytnuta. 
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K5  

ZAJIŠTĚNÍ BOZP – NEDÍLNÁ SOUČÁST  
KONTROLNÍ ČINNOSTI ZO
Kód kurzu: 70005
Místo konání:  Penzion Balloon, Horní Věstonice
Termín: 6.3. - 8.3. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Specialistům z VZO pro práci v BOZP
Přednáší: Bc. Jiří Matouš

Obsah: Úvod do problematiky BOZP. 

 Právní úprava v oblasti BOZP - změny v předpisech k zajištění  
 BOZP, připravované novinky právní úpravy. Povinnosti zaměstna- 
 vatele v oblasti BOZP. 

 Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP.

 Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP. 

 Účast odborové organizace na řešení otázek BOZP. 

 Zvláštní oprávnění odborových organizací na úseku BOZP. 

 Prověrky BOZP – kdo je provádí, účast odborové organizace,  
 jejich náplň a lhůty provádění. 

 Právní úprava požadavků na pracovní prostředí. 

 Systém výchovy k zajištění BOZP. 

 Obecná a zvláštní pravidla BOZP. 

 Význam právních a ostatních předpisů včetně vnitřních předpisů  
 a pravidel k zajištění BOZP. 

 Konzultace, diskuse k přednesené problematice, poznatky  
 z aplikace právních předpisů v praxi, praktické řešení konkrétních  
 případů. 

 Samostatné vypracování zadané problematiky. 

 Průběžné písemné i ústní ověřování přednesené problematiky. 
 Poskytnutí metodických materiálů.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse. 

Refundace mzdy není poskytnuta.  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K6  

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ  
Z POVOLÁNÍ 
Kód kurzu: 70006
Místo konání:  Olomouc, Hotel Hanácký dvůr
Termín: 27.3. - 29.3. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO a specialistům BOZP
Přednáší: JUDr. Šárka Heinzová 

Obsah: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 
 a nemocí z povolání.

 Mimosoudní řešení sporů a odškodnění pracovních úrazů  
 a nemocí z povolání.

 Částečné, úplné zproštění zaměstnavatele. Rozsah náhrady škody.

 Jednotlivé náhrady z titulu odškodňování pracovních úrazů  
 a nemocí z povolání. Řešení konkrétních případů z praxe.

 Přehled judikatury ve věcech náhrady škody pracovních úrazů  
 a nemocí z povolání.

 Lhůty a doby v souvislosti s odškodňováním pracovních úrazů  
 a nemocí z povolání.

 Odškodňování smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání.

 Valorizace průměrných výdělků.

 Přechod práv a povinností při odškodnění pracovních úrazů  
 a nemocí z povolání na jiný subjekt.

 Uplatňování nároků na odškodnění pracovních úrazů a nemocí  
 z povolání v konkurzním a insolventním řízení. 

 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu  
 při pracovních úrazech a nemocí z povolání.

 Náhrada ztráty na výdělku a daň z příjmů, tzv. škoda na dani, náhrada.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorky. Řízená diskuse. Práce ve skupinách. Trénink spojený 
se zpětnou vazbou lektorky a ostatních účastníků semináře. 

Refundace mzdy není poskytnuta. 
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K7  

MANAŽER II. 
Kód kurzu: 70007
Místo konání:  Jiřice u Humpolce, penzion Sedlácký Dvůr
Termín: 3.4. - 5.4. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Především absolventům programu Manažer, kurzu 
 akreditovaného MŠMT.
Přednáší: Mgr. Ladislav Peterka

Obsah: Týmová spolupráce.

 Aktivita „DOMEČEK“ zaměřená na týmovou spolupráci, výstupy  
 do praxe.

 Prezentační a komunikační dovednosti.

 Zásady prezentačních dovedností  - příprava, struktura prezen- 
 tace, úvod a závěr. Prezentace, práce s hlasem a řeč těla  
 v prezentacích, techniky a pomůcky.

 Schopnost přesvědčit – komunikační techniky „Emoční prodej“  
 a „Prodej užitku“ v praxi odboráře.

 Motivace spolupracovníků.

 Aktivita „Oslíci a Vodiči“, aktivita „Bořiči a Tvořiči“.

 Time management.

 Denní plánování pomocí metody TODO-TODAY, procvičení.

 Techniky řešení problémů. 

 Metoda „5x PROČ?“.

 Metoda „8M“ (ISHIKAWŮV DIAGRAM).

 Metody rozhodování.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse. 
  
Refundace mzdy není poskytnuta.  
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K8  

PREZENTACE ODBOROVÉHO PŘEDÁKA  
PŘED VEŘEJNOSTÍ
Kód kurzu: 70008
Místo konání:  Zvíkovské podhradí, Hotel Pivovarský dvůr
Termín: 19.4. - 21.4. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, funkcionářům ZO.
Přednáší: Mgr. Evžen Staněk, Mgr. Ivan Vágner 

Obsah: Principy rétoriky a přesvědčování v pracovním životě a při komu- 
 nikaci s médii. 

 Mediální výcvik k získání jistoty při poskytování informací  
 a při veřejné diskusi.

 Princip kvalitní komunikace a její výhody.

 Jak a čím se tvoří mínění o druhých?

 Získání sebedůvěry v běžné osobní i pracovní komunikaci.

 Osvojení si základní dovednosti pro vystupování na veřejnosti  
 a na pracovních mítincích. Poznání základní komunikační taktiky  
 k prosazení svých cílů při jednání s oponenty a médii.

 Procvičovány budou tyto praktické dovednosti:
 příprava akce (pozvánky, podklady, sítě, výběr místa a času),
 příprava odboráře (message, vybrané otázky, podporující kolegové), 
 reakce na otázky, diskuse, horké křeslo, zpracování (report, výběr  
 odpovědí).
 Foto a videozáznam. 

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuse.

Refundace mzdy není poskytnuta. 
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K9 

BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Kód kurzu: 70009
Místo konání:  Slatinice
Termín: 3.5. - 5.5. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům a členům VZO OS KOVO
Přednáší: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. 

Obsah: Bezpečnostní screening organizace a bezpečnostní politika  
 organizace a v práci odborové organizace.

 Data a bezpečnostní plán ICT organizace. 

 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 Právo autorské a jeho využití v praxi, např.nelegální kopírování děl.

 Systémy pro ochranu dat a práce s nimi.

 Virtualizace služeb a možnosti zneužití dat.

 Počítačová kriminalita.

 Viry a logické bomby, šíření počítačových virů na internetu.

 Odhalování trestné činnosti na internetu.

 Právo na ochranu soukromí.

 Hackeři a pronikání do počítačových systémů.

 Počítačová bezpečnost.

 Kazuistiky a řešení případových studií.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorky. Řízená diskuse. 
  
Refundace mzdy není poskytnuta.   
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K10  

ROZVOJ OSOBNÍHO POTENCIÁLU FUNKCIONÁŘE 
Kód kurzu: 70010
Místo konání:  Zvíkovské podhradí, Hotel Pivovarský dvůr
Termín: 22.5. - 24.5. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, členům VZO
Přednáší: Mgr. Jaroslava Škopková 

Obsah: Co je to osobní potenciál a jak je možné s ním pracovat? 

 Sestavení individuálního kompetenčního profilu funkcionáře  
 (rozpracování „tvrdých“ i „měkkých“ kritérií a možností jejich rozvoje). 

 Osobní SWOT analýza.

 Možnosti využití „Pozitivní psychologie “a „Vzkvétání“.

 Získání a upevnění návyků efektivních lidí. 

 Práce s emoční inteligencí. 

 Rozvoj kreativního myšlení.

 Práce s pamětí a koncentrací.

 Work - life balance a duševní hygiena, syndrom vyhoření, zvládání  
 stresových situací.

 Seznámení s koučovacími a sebekoučovacími technikami a jejich 
 nácvik.

 Sestavení individuálního plánu rozvoje vedoucího k zvýšení  
 potenciálu.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorky. Řízená diskuse.

Refundace mzdy není poskytnuta. 
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K11 

PUBLIC RELATIONS. VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ  
A S MÉDII
Kód kurzu: 70011
Místo konání:  Boskovice, Hotel Moravia, Lasákův mlýn
Termín: 29.5. - 31.5. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, funkcionářům ZO
Přednáší: Mgr. Evžen Staněk, Mgr. Ivan Vágner 

Obsah: PUBLIC RELATIONS – čím vším se organizace prezentuje  
 navenek, a jaké prvky určují, jak bude hodnocena? Jak vytvořit  
 životaschopné logo firmy? Jména a názvy. Barva jako základní  
 emoce pro diváka. Kompozice jednoduchého letáku. Přehled  
 komunikačních kanálů (osobní jednání, akce, e-mail, webové  
 stránky, leták, sociální sítě). Interní PR – jak se dělá spokojený  
 zaměstnanec. Roční strategie public relations organizace  
 - plánování, zajišťování, získávání zpětné vazby. Využití PR  
 pro vyjednávání se zaměstnavatelem. 

 Hlavní problémy komunikace s novináři. Dlouhodobá práce  
 s novináři a budování pozitivního obrazu člověka a organizace  
 v médiích. Jak kontaktovat toho správného novináře? 

 Příprava tiskové konference. Význam webových stránek.  
 Jak vytvořit databázi novinářských kontaktů? Celoroční plán. 

 Tipy a triky: Nejčastější chyby a omyly. Off-record sdělení.  
 Korektura a autorizace.

 Praktická tvorba mailingu a newsletterů:
 technické podmínky, odlišnosti web/sítě/mailing/newsletter,  
 tvorba newsletter (obsah, struktura, grafika), šablony, systémy,  
 praktická tvorba.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuse. Práce ve skupinách.
  
Refundace mzdy není poskytnuta.   
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K12  

SPORY NA PRACOVIŠTI  
MODERNÍ METODY HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 
Kód kurzu: 70012
Místo konání:  Pracov u Tábora
Termín: 26.6. - 28.6. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO
Přednáší: Mgr. Jaroslava Škopková  

Obsah: Co jsou to spory? 

 Jak a proč vznikají? 

 Strategie zvládání sporů a možné výsledky. 

 Důsledky nezvládnutých sporů na pracovišti.

 Osobnost a její typologie.

 Seznámení s principy aktivního naslouchání a jeho nácvik. 

 Základní principy komunikace a nekonfliktní diskuse, volba  
 vhodného typu vyjednávání.

 Týmové role dle Belbina. 

 Předsudky a stereotypy.

 Práce s kritikou (jak konstruktivně kritizovat a jak přijímat kritiku).

 Manipulace (cíle manipulace, typy manipulátorů, znaky manipula- 
 tivní osobnosti).

 Komunikační styly. 

 Odpouštění.

 Mediace na pracovišti.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorky. Řízená diskuse. 
  
Refundace mzdy není poskytnuta.
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K13 

MLADÍ PRO MLADÉ - komunikační sebejistota
Kód kurzu: 70013
Místo konání:  Pracov u Tábora
Termín: 28.6. - 30.6. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Mladým členům a funkcionářům ZO OS KOVO
Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň 

Obsah: Osobnost a její typologie. 

 Jaký jsem, jak působím na druhé lidi? Jak si zlepšit osobní image? 

 Trénink osobního vystoupení. 

 Chyby i přednosti projevu. 

  Komunikační dovednosti. 

 Slovní i mimoslovní projevy. 

 Charakterové hodnoty, testování. 

 Odhad charakteru druhých lidí. 

 Jak vnímat druhé a orientovat se v jejich projevu. 

 Lhaní a pravdivost. 

 Rozeznat příčiny chování jedinců, předpoklad reakcí a dalšího  
 jednání. 

 Empatie. 

 Postavení v týmu spolupracovníků. 

 Testování osobnostních schopností pro další rozvoj.

 Technika: v průběhu kurzu budou prováděny drobné psychohry  
 směřující k nácviku uvedených dovedností. 

 V modelových situacích si účastníci ověří osobní schopnosti  
 i možnosti a cesty k případnému zlepšování.

 
Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuse. Práce ve skupinách. 
  
Refundace mzdy není poskytnuta. 
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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N1  

ANTISTRESOVÝ PROGRAM  
PRO FUNKCIONÁŘE ZO
Kód kurzu: 70023
Místo konání:  Luhačovice Hotel Harmonie
Termín: 16.8. - 20.8. 2017
Rozsah: 20 hodin
Určeno: Zvlášť exponovaným funkcionářům - předsedům ZO, 
 členům VZO OS KOVO.
Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň

Obsah: Zásady duševní hygieny, péče o fyzické i duševní zdraví. 

 Krize v mezilidských vztazích, osobní ohrožení. 

 Stres, antistresové praktiky, zásady péče o duševní i fyzické  
 zdraví v ohrožení krizí či jejími dopady. 

 Řešení krátkodobá a dlouhodobá. 

 Prevence nemocí vznikajících následkem stresu. 

 Individuální poradenství, testování osobnosti, sebereflexe. 

 Pohybové aktivity a jejich výběr podle možností a zdrav. stavu.

 Moderní a módní systémy cvičení.

 Založení osobní systematiky pohybových návyků jako prevence  
 civilizačních nemocí. 

 Cvičení a lázeňská péče, zdravotní procedury.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorů. Práce ve skupinách. Cvičení v tělocvičně  
a v bazénu, plavání. Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora a ostatních účast-
níků semináře. 

Refundace mzdy není poskytnuta. 
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 3 500,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
26



N2 

ANTISTRESOVÝ PROGRAM  
PRO FUNKCIONÁŘE ZO
Kód kurzu: 70024
Místo konání:  Luhačovice Hotel Harmonie
Termín: 19.8. - 23.8. 2017
Rozsah: 20 hodin
Určeno: Zvlášť exponovaným funkcionářům - předsedům ZO, 
 členům VZO OS KOVO.
Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Šuráň Jiří

Obsah: Zásady duševní hygieny, péče o fyzické i duševní zdraví. 

 Krize v mezilidských vztazích, osobní ohrožení. 

 Stres, antistresové praktiky, zásady péče o duševní i fyzické  
 zdraví v ohrožení krizí či jejími dopady. 

 Řešení krátkodobá a dlouhodobá. 

 Prevence nemocí vznikajících následkem stresu. 

 Individuální poradenství, testování osobnosti, sebereflexe.

 Pohybové aktivity a jejich výběr podle možností a zdrav. stavu.

 Moderní a módní systémy cvičení.

 Založení osobní systematiky pohybových návyků jako prevence  
 civilizačních nemocí. 

 Cvičení a lázeňská péče, zdravotní procedury.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorů. Práce ve skupinách. Cvičení v tělocvičně  
a v bazénu, plavání. Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora a ostatních účast-
níků semináře.  
  
Refundace mzdy není poskytnuta. 
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 3 500,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K14  

AGRESIVITA V PRACOVNÍCH VZTAZÍCH  
A JAK JI ŘEŠIT Z POHLEDU ODBORŮ
Kód kurzu: 70014
Místo konání:  Olomouc Hotel Hanácký Dvůr
Termín: 11.9. - 13.9. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů.
Přednáší: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.  

Obsah: Agresivita a její příčiny, vymezení pojmů.

 Faktory prostředí ovlivňující agresi.

 Teorie agresivity.

 Inventář agresivního chování.

 Projevy agresivity.

 Osobnostní aspekty a agresivní chování na pracovišti.

 Odborová organizace a agresivní jedinci a skupiny.

 Působení medií.

 Agrese v různých sociálních situacích (v práci, ve škole, doma).

 Důsledky agresivního chování.

 Přístupy k agresi jako k sociální interakci.

 Agresívní způsob řízení.

 Možnosti řešení.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorky. Řízená diskuse. Práce ve skupinách.

Refundace mzdy není poskytnuta.   
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K15 

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ I.
Kód kurzu: 70015
Místo konání:  Jiřice
Termín: 25.9. - 27.9. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů
Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl

Obsah: Jaké informace potřebujeme, jak je získáme a jak je analyzujeme?

 Jak rozhodneme, co navrhneme za změny do kolektivní smlouvy?

 Sestavení vyjednávacího týmu, úlohy členů a odpovědnost.

 Jak zařadit jednotlivé body jednání za sebou?

 Zásady dobrého vyjednávače, styly vyjednávání.

 Typy a triky používané při vyjednávání.

 Výměna zkušeností s ostatními účastníky.

 Konzultace s lektorem a kolegy o problémech z praxe, které nas- 
 taly nebo mohou nastat.

 Praktická cvičení pro osvojení probíraných technik na konkrét- 
 ních příkladech posluchačů.

 
Doporučené vybavení posluchačů:
Text platné (navrhované) kolektivní smlouvy. 
Podklady k problému, který chce účastník diskutovat. 

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.  

Refundace mzdy není poskytnuta.   
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K16  

ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ  
JAK PRACOVAT S LIDMI
Kód kurzu: 70016
Místo konání:  Boskovice Hotel Moravia, Lasákův mlýn
Termín: 2.10. - 4.10. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Funkcionářům ZO OS KOVO
Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň  

Obsah: Odbory a jejich postavení ve společnosti. Historie a dnešek. 

 Odborový svaz KOVO, jeho tradice a perspektivy.  

 Úloha členské základny ve firmě.

 Problémy a respekt na straně majitelů firem a řídícího managementu.

 Sociologická definice malých skupin.

 Perspektivy zájmových orientací, odhad a šetření. 

 Jak zjistit veřejné mínění o naší ZO?  Komunikační dovednosti. 

 Slovní i mimoslovní projevy. Adresná a neadresná kritika.  

 Jak na kritiku reagovat.

 Tým, vytváření týmů, týmové role v rámci zájmové skupiny  
 i v sociálně aktivní větší organizaci. 

 Co dokážete jako týmoví pracovníci?  

 Osobní testování a ukázky techniky sociologických sond. 

 Propagace odborové organizace. 

 Cesty k lidem, techniky přesvědčování a prokazování významu členství. 

 Kdy odborová organizace zásadně pomáhá?

 Techniky kontaktů a komunikace se spolupracovníky směřující  
 k získání členů. 

 Průběh: v rámci kurzu předpokládáme aktivní spolupráci při mo- 
 delových aktivitách a zadaných úlohách, které jsou orientovány  
 k výcviku v uvedených dovednostech.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuse.

Refundace mzdy není poskytnuta.   Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K17 

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ  
Z POVOLÁNÍ
Kód kurzu: 70017
Místo konání:  Penzion Balloon Horní Věstonice
Termín: 16.10. - 18.10. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO a specialistům BOZP
Přednáší: JUDr. Šárka Heinzová 

Obsah: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech  
 a nemocí z povolání.

 Mimosoudní řešení sporů a odškodnění pracovních úrazů  
 a nemocí z povolání.

 Částečné, úplné zproštění zaměstnavatele. Rozsah náhrady škody.

 Jednotlivé náhrady z titulu odškodňování pracovních úrazů  
 a nemocí z povolání. Řešení konkrétních případů z praxe.

 Přehled judikatury ve věcech náhrady škody pracovních úrazů 
 a nemocí z povolání.

 Lhůty a doby v souvislosti s odškodňováním pracovních úrazů  
 a nemocí z povolání.

 Odškodňování smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání.

 Valorizace průměrných výdělků.

 Přechod práv a povinností při odškodnění pracovních úrazů  
 a nemocí z povolání na jiný subjekt.

 Uplatňování nároků na odškodnění pracovních úrazů a nemocí  
 z povolání v konkurzním a insolventním řízení. 

 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu  
 při pracovních úrazech a nemocí z povolání.

 Náhrada ztráty na výdělku a daň z příjmů, tzv. škoda na dani, náhrada.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorky. Řízená diskuse. Práce ve skupinách.
Trénink spojený se zpětnou vazbou lektorky a ostatních účastníků semináře.  

Refundace mzdy není poskytnuta.   
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K18 

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ II.
Kód kurzu: 70018
Místo konání:  Jiřice u Humpolce, Penzion Sedlácký dvůr
Termín: 30.10. - 1.11. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO a členům vyjednávacích týmů
Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl  

Obsah: Zdokonalení se v kolektivním vyjednávání.

 Osvojení si zásady dobrého vyjednávače. Praktiky, které negativně 
 působí na vyjednávání. 

 Jak sestavit tým, kdo mluví, kdo rozhoduje? 

 Řešení specifik, např. společné vyjednávání více ZO, řešení osob- 
 ních předpojatostí.

 Dilema vyjednávače, styly vyjednávání (který se vám hodí?).

 Co je to vyjednávací žolík? 

 Typy a triky používané při vyjednávání. 

 Jak efektivně prezentovat výsledky práce ZO při kolektivním  
 vyjednávání?

 Cesty, jak prezentovat KS. 

 Způsoby, jak hodnotit účinnost KS. Úlohy jednotlivých členů  
 výboru při hodnocení KS. Příprava KS je kontinuální celoroční  
 proces (Posluchači si sestaví akční plán).

 Výměna zkušeností s ostatními účastníky.

 Konzultace s lektorem a kolegy o problémech z praxe, které nas- 
 taly nebo mohou nastat. 

 Praktická cvičení pro osvojení si probíraných technik na konkrét- 
 ních příkladech posluchačů. 

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.
  
Refundace mzdy není poskytnuta. 
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K19 

ZAJIŠTĚNÍ BOZP – NEDÍLNÁ SOUČÁST  
KONTROLNÍ ČINNOSTI ZO 
Kód kurzu: 70019
Místo konání:  Penzion Balloon, Horní Věstonice
Termín: 8.11. - 10.11. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Specialistům z VZO pro práci v BOZP
Přednáší: Bc. Jiří Matouš

Obsah: Úvod do problematiky BOZP. 

 Právní úprava v oblasti BOZP - změny v předpisech k zajištění  
 BOZP, připravované novinky právní úpravy. 

 Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP. 

 Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP. 

 Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP. 

 Účast odborové organizace na řešení otázek BOZP. 

 Zvláštní oprávnění odborových organizací na úseku BOZP. 

 Prověrky BOZP – kdo je provádí, účast odborové organizace,  
 jejich náplň a lhůty provádění. 

 Právní úprava požadavků na pracovní prostředí. 

 Systém výchovy k zajištění BOZP. 

 Obecná a zvláštní pravidla BOZP. 

 Význam právních a ostatních předpisů včetně vnitřních předpisů  
 a pravidel k zajištění BOZP. 

 Konzultace, diskuse k přednesené problematice, poznatky  
 z aplikace právních předpisů v praxi, praktické řešení konkrétních  
 případů. 

 Samostatné vypracování zadané problematiky. 

 Průběžné písemné i ústní ověřování vědomostí získaných na kurzu.
 Poskytnutí metodických materiálů.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.  

Refundace mzdy není poskytnuta.   Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K20 

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
Kód kurzu: 70020
Místo konání:  Praha Hotel Olšanka
Termín: 13.11. - 15.11. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, funkcionářům ZO
Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl

Obsah: Rozdíl mezi řízením v hierarchické struktuře a řízením na principu  
 dobrovolnosti (odbory).

 Styly řízení.

 Emoční řízení, řízení bez organizační hierarchie.

 Motivace v dobrovolném vztahu. 

 Týmová práce v dobrovolné skupině.

 Používání užitků v řízení ZO.

 Etický kodex a jeho význam. Konkrétní sestavení.

 Konkrétní sestavení řídících dokumentů.

 Metoda hodnocení práce členů výboru. 

 Konkrétní skupinové cvičení.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.  

Refundace mzdy není poskytnuta.   
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K21 

ŠKOLENÍ PRO NOVÉ FUNKCIONÁŘE
Kód kurzu: 70021
Místo konání:  Praha Hotel Olšanka
Termín: 20.11. - 22.11. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Novým funkcionářům ZO
Přednáší: Specialisté OS KOVO  

Obsah: Nový funkcionář v tomto kurzu nalezne mnoho odpovědí  
 na otázky, které bude řešit v nastávající odborové praxi  
 a to zejména z oblastí:

 Organizační struktura OS KOVO.

 Základní dokumenty.

 Kolektivní vyjednávání.

 BOZP v činnosti ZO.

 Aktuální legislativa pracovněprávních vztahů.

 Zásady o hospodaření.

 Činnost DaRK.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuse.
  
Refundace mzdy není poskytnuta. 
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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K22 

ŠKOLENÍ ČLENŮ DOZORČÍ A REVIZNÍ KOMISE  
ZO OS KOVO (DaRK)
Kód kurzu: 70022
Místo konání:  Praha Hotel Olšanka
Termín: 27.11. - 29.11. 2017
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO a členům DaRK ZO OS KOVO
Přednáší: Specialisté OS KOVO  

Obsah: Kurz je orientován na úzce specializovanou skupinu osob zabý- 
 vajících se kontrolou hospodaření, kontrolou dodržování usnesení  
 a jejich plnění v základních organizacích. 

 

 Probírané oblasti:

 hlavní zásady kontrolní činnosti DaRK,

 vnitřní předpisy ZO OS KOVO a jejich plnění,  

 účetnictví ZO OS KOVO, 

 hospodaření ZO OS KOVO.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuse.
  
Refundace mzdy není poskytnuta. 
Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**

(* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu)
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Hotel Pivovarský dvůr Zvíkov
Pivovarský dvůr Zvíkov
Zvíkovské Podhradí 92
397 01 Písek  
Kontakt: Dagmar Voldřichová
GPS: 49.4310300N, 14.1983308E

Vlakem do Čimelic (15 km). 
Odvoz z nádraží hotelovým 
autem za 180,-Kč. 
www.jizdnirady.cz 

Autem z Prahy po E 4, za Čimelicemi odbočka (4 km) na silnici č. 121 
směr Zvíkovské Podhradí - Milevsko. Autem z Brna po dálnici D1, 
exit Humpolec - Pelhřimov - Tábor - Milevsko - Zvíkovské Podhradí. 
Vzdálenost: z Prahy cca 96 km, z Brna cca 207 km, z Ostravy 
cca 385 km.

Z Písku pokračovat  
autobusem do Zvíkovského 
podhradí (400 m). 
www.jizdnirady.cz 

Telefon: +420 382 285 660 
Fax: +420 382 285 722 
Mobil: +420 606 511 536 
E-mail: pivovar.zvikov@seznam.cz  
www.pivovar-zvikov.cz

Penzion Majorka
Penzion Majorka
Slatinice č.p. 20
783 42 Slatinice  
GPS: 49.5648986N, 17.0974369E

trať Olomouc hl. n. - Prostějov 
hl.n. - přestup, dále směr Senice 
na Hané, Červenka. Vystupuje 
se na zastávce ČD Slatinice  
- lázně jsou od ní vzdáleny  
cca 800 m

Z Olomouce směr Lutín, Slatinice cca 12 km - příjezd přímo k lázním po 
průběžné hlavní komunikaci, parkování pro návštěvníky je na parkovišti 
lázní nebo volně na ulici před areálem lázní.
Z Prostějova směr Smržice, Slatinice cca 14 km.
Z dálnice Brno - Olomouc, sjezd na Lutín.
Z dálnice Mohelnice - Olomouc, sjezd na Náměšť na Hané  
(směr Prostějov), příjezd po průběžné hlavní komunikaci.

z Olomouce linkou č. 709  
do Slatinic, konečná zastávka  
je přímo u lázní 

Telefon: +420 607 005 179 
Fax: +420 585 968 722 
GSM: +420 602 319 976 
E-mail: info@penzion-majorka.cz  
www.penzion-majorka.cz

Starobylý hrad Zvíkov, stejně jako celé okolí, dýchá bohatou historií  
a je svědectvím setkávání lidí stejně jako různých kultur. Pivovarský dvůr 
Zvíkov byl založen v souladu s touto tradicí a pokračuje v historii vaření 
piv i pečení mas na otevřeném ohni stejně tak, jak tomu bylo kdysi 
dávno na hradě.  
Chceme Vám u nás nabídnout něco více než „pouhou“ gastronomii. 
Vždy je naší snahou, abychom Vás potěšili nejenom dobrou kuchyní, 
ale také speciálním kvasnicovým pivem vlastní výroby. Mistr kuchař Vám 
připraví hody a ugriluje masa dle Vašich představ. Sládek Vás provede 
pivovarem a poví Vám většinu tajemství o vaření našeho piva.
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Penzion Sedlácký dvůr Jiřice
Sedlácký dvůr Jiřice
Jiřice 26
396 01 Humpolec  
GPS: 49.5553628N, 15.3160167E

Penzion „Sedlácký dvůr“ najdete v západní části kraje Vysočina, neda- 
leko od dálnice D1. Původní hospodářská usedlost byla v roce 2007 
kompletně zrekonstruována, aby odpovídala náročným mezinárodním 
kriteriím ubytování, stravování a relaxace. 
V prostředí s příjemnou atmosférou najdou své útočiště jak školící se 
členové OS KOVO, tak i sportující turisté.

Humpolec – dále autobusem 
od zastávky „U pošty“ do Jiřic 

D 1 – Humpolec – Jiřice

Z Humpolce od zastávky  
„U pošty“ do Jiřic

Telefon: +420 565 383 410 
 +420 565 383 410 
E-mail: info@sedlackydvur.cz 
www.sedlackydvur.cz

Penzion Balloon, Horní Věstonice
Balloon penzion a restaurace
Horní Věstonice 198
691 81 Březí u Mikulova  
GPS: 48°52’19.522”N 16°37’49.060”E 

Hotel Olšanka PRAHA
Hotel Olšanka, s.r.o.
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3 - Žižkov  
GPS: 50.0831906N, 14.4574722E 

Penzion Balloon se nachází v nádherné krajině na úpatí Pavlovských 
vrchů – ubytování Pálava – v Horních Věstonicích. Ubytování v Horních 
Věstonicích je zajištěno ve dvou a čtyřlůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením s vanou nebo se sprchovým koutem, připojením  
k internetu, TV o celkové kapacitě 57 lůžek. Penzion je také ideální  
pro firemní akce na Pálavě – školící místnost, wellness, restaurace.

číslo: 5, 9, 15, 26, 55, 58
zastávka: Olšanské náměstí

IDOS.CZ

linka: A (zelená)
stanice: Flora

Hotel je od stanice metra vzdálen 5 min. ( cca  350 m) chůzí z kopce  
po ul. Jičínská 

číslo: 136, 175
zastávka: Olšanské náměstí

Telefon: +420 725 053 533
E-mail: balloonpenzion@email.cz
www.balloonpenzion.cz

Telefon: +420 267 092 202
Fax: +420 222 713 315 
E-mail: info@hotelolsanka.cz
www.hotelolsanka.cz

Telefon: +420 382 285 660 
Fax: +420 382 285 722 
Mobil: +420 606 511 536 
E-mail: pivovar.zvikov@seznam.cz  
www.pivovar-zvikov.cz
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Hotel Moravia – Lasákův mlýn je původní starý vodní mlýn z roku 1888, 
který byl v roce 1994 zrekonstruován na stylový hotel nabízející svým 
návštěvníkům výjimečné prostředí v krásném přírodním areálu umocněné 
těsnou blízkostí přilehlého rybníka, okrasného parku a pstruhové říčky. 
Hotel se nachází v malebném městě Boskovicích s bohatou historickou 
minulostí. 

Zotavovna VS ČR PRACOV
Zotavovna Pracov
Radimovice u Želče 
390 02 Tábor 2

GPS: 49°22.8359N, 14°40.5148E 

Zotavovna s celoročním provozem se nachází v jihočeském kraji  
nedaleko okresního města Tábor u Sezimova Ústí nad řekou Lužnicí.
Pokoje jsou dvou a čtyřlůžkové s vlastním sociálním zařízením, televi-
zorem a radiopřijímačem. Celodenní stravování je zajištěno vlastním  
stravovacím zařízením. Parkovací  místa jsou v uzavřeném areálu 
zotavovny. V zotavovně je k dispozici  návštěvníkům v jarních a letních 
měsících krytý bazén se solárním ohřevem vody. 
Dále zotavovna disponuje vlastní saunou, kuželnou, tělocvičnou  
a  fitcentrem, kulečníkem, stolem na stolní tenis. V areálu zotavovny   
je  k dispozici fotbalové hřiště, hřiště na volejbal, tenisové kurty  
a venkovní stůl na stolní tenis. 
Hosté mají možnost využít i péče rehabilitačních pracovníků a maséra.

Vystupuje se  ve stanici  Tábor. Před 
vlakovým nádražím se nachází aut. 
nádraží, před kterým jsou zastávky 
MHD. Použijete některý z autobusů 
jedoucí směrem do Sezimova Ústí I, 
kde vystoupíte na  zastávce “Náměstí”. 
Zotavovna je vzdálena cca 900 m  
a cesta je značena směrovými tabulkami 
s nápisem PRACOV.

Automobilem je nutno jet z Tábora směrem na Týn nad Vltavou, Bechyně. 
Při výjezdu z města Tábora u benzinové pumpy odbočit vlevo směrem na 
obec Želeč. Za obcí Větrovy se odbočí vlevo na obec Radimovice u Želče. 
Před obcí je odbočka vlevo na zotavovnu Pracov (proti televiznímu vysílači). 
Po odbočení z hlavní silnice Tábor-Bechyně na Želeč je trasa značena 
směrovými tabulemi s nápisem PRACOV

Při použití aut. spojení 
do Tábora je nutno vy-
stoupit na autobusovém 
nádraží. Dále je spojení 
stejné jako u vlakového 
spojení.

Telefon: +420 381 263 300
 +420 381 263 301
Fax: +420 381 262 256 
E-mail: pracov@iol.cz 
www.zotavovna-pracov.cz

Hotel Moravia - Lasákův mlýn
Hotel Moravia
Dukelská 77
680 01 Boskovice  
GPS: 49.4830669N, 16.6835144E 

IDOS.CZ

Telefon: +420 516 454 441
 +420 516 454 442
E-mail:  recepce@hotelmoravia.cz
www.hotelmoravia.cz

40



Hotel Hanácký dvůr v Olomouci
Hotel Hanácký dvůr
Selské náměstí 56 
772 00 Olomouc  
GPS: 49.6132681N, 17.2932325E

Luhačovice Hotel Harmonie
Hotel Harmonie Luhačovice
Bolander s.r.o. 
Jurkovičova alej 857 
763 26 Luhačovice  
GPS: 49.651051N, 17.4611183E

Hotel Hanácký Dvůr vznikl rekonstrukcí původního selského statku  
z roku 1854 a svůj styl si zachoval i po posledních úpravách hotelu.
Hotel je součástí hanácké vesnice v Olomouci - Chválkovicích.
Hotel s bezbariérovým přízemím disponuje ubytováním s 20 dvoulůžko-
vými a 2 třílůžkovými pokoji.
Salónky hotelu jsou využívány pro školící a prezentační akce.

Hotel Harmonie se nachází na okraji největších moravských lázní Lu-
hačovice. Pokoje disponují vlastním sociálním zařízením se sprchou  
a WC, SAT/TV, telefonem a bezplatnou Wi-Fi.

Vlakem do stanice Olomouc a dále pokračovat autobusem od nádraží ČD 
směr Svatý kopeček, autobusová linka č 11.

V centru Luhačovic se nachází 
autobusové nádraží Luhačovi- 
ce. Autobus jezdí přímo  
k hotelu – Luhačovice zotavovna 
Fontána. Jízdní řády naleznete 
na stránkách: http://jizdnirady.
idnes.cz/autobusy/spojeni/

350 km z Prahy směr Brno –> Zlín 
300 km z Prahy směr Brno –> Slavkov –> Uherské Hradiště –> Uherský Brod 
200 km z Hradce Králové směr Olomouc –> Přerov –> Zlín 
150 km z Ostravy směr Přerov –> Zlín

Vlakové nádraží Luhačovice, 
které leží v těsné blízkosti auto-
busového nádraží. Podívejte se 
na jízdní řády zde:  
http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/
spojeni/

Telefon: +420 585 314 065
E-mail: recepce@hanacky-dvur.cz
www.hanacky-dvur.cz

Telefon: +420 577 117 111
E-mail: recepce@hotel-harmonie.cz
www.hotel-harmonie.cz

Telefon: +420 381 263 300
 +420 381 263 301
Fax: +420 381 262 256 
E-mail: pracov@iol.cz 
www.zotavovna-pracov.cz
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Odborový svaz KOVO
nám. Winstona Churchilla 2

130 00 Praha 3

www.oskovo.cz


