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Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Připadl nám těžký úkol, napsat úvodní slovo ke Katalogu vzdělávání pro rok 2016 
po nenadálém odchodu našeho kolegy Jaromíra Endlichera, který měl vzdělávání 
v předchozích letech ve své kompetenci.

Do koncepčních příprav Katalogu se zapojilo Výkonné vedení OS KOVO spolu  
se členy Předsednictva OS KOVO. Na základě jejich připomínek i názorů členů 
našeho svazu vyjádřených v anketách na kurzech, zaznamenává tento Katalog 
pro rok 2016 několik změn. Považujeme totiž vzdělávání členů našeho svazu  
za jeden z nejdůležitějších pilířů odborové práce. Specifické odborové vzdělávání 
má význam nejen pro kvalitativně vyšší výkon funkcí, ale i pro výchovu budoucích 
funkcionářů a všech těch, kdo odbory navenek prezentují. Práce v odborech není 
jednoduchá, vyžaduje věcné znalosti, ale opírá se také o dovednosti při jednání 
s lidmi, získávání spolupracovníků pro odborovou práci a v neposlední řadě  
i schopnost vyjednat v týmu kolektivní smlouvu. Jen vzdělaní funkcionáři a členové 
OS KOVO mohou být připraveni v jejich samotných mateřských závodech  
na sociální dialog se zaměstnavateli na potřebné úrovni. 

Do Katalogu vzdělávání pro rok 2016 jsme zařadili nové kurzy s tématy zaměřenými 
na získávání nových členů, na zvyšování povědomí veřejnosti o úloze odborů,  
ale i na úlohu zaměstnanců v ERZ. Tato témata orientujeme jak na stávající funk- 
cionáře a členy, tak i na začínající mladé funkcionáře a členy do 35 let. Širší diskuse 
byla vedena nejen nad samotnými tématy, ale i nad lektory, kteří tyto kurzy 
provádějí. Po kratší odmlce jsme zařadili do centrálních kurzů jednoho svědčeného 
lektora a po celý rok 2016 budeme všechny kurzy pečlivě vyhodnocovat tak,  
abychom mohli být připraveni pro další roky reagovat případnými změnami.  
V Katalogu vzdělávání jsou nabízeny i tzv. „kurzy na klíč“. Mohou si je objednat 
jednotlivé ZO a lektoři přijedou za nimi. Tyto kurzy mají svá pevně daná specifika  
a pravidla. Důležité je včas si je objednat a oslovit napřed vedení OS KOVO.

Samozřejmě jsou pro vás také připraveny semináře organizované Regionálními 
pracovišti OS KOVO. Tyto kurzy bývají narozdíl od třídenních centrálních kurzů 
kratší, tzn. převážně jednodenní, případně dvoudenní a jsou připravovány plně  
v režii jednotlivých RP OS KOVO.  

Věříme, že účast na našich kurzech obohatí všechny účastníky a splní tak svůj 
účel. Jistě tomu pomůže i výběr kolegů a kolegyň z členských organizací, kteří 
na kurzy přijedou. 

Přejeme všem účastníkům a lektorům úspěšný průběh vzdělávacích akcí v roce 2016.

Jaroslav Souček 
předseda OS KOVO

Tomáš Valášek
organizačně-provozní úsek 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
  113 59 Praha 3

•	 Přihlášky je možné zaslat: poštou

  nejlépe prostřednictvím internetu:  
  e-mail: suran.jiri@cmkos.cz

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

•	 Přihlášky po uzávěrce konzultujte telefonicky a e-mailem:
 č. 234 462 028, 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.

•	 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.

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.

6



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.

•	 Parking	Olšanka	–	účastník	platí	částku	350,-	Kč/den	při	ukončení	akce	 
 na recepci.

Požadavky na samostatné ubytování nemůžeme splnit.

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 2016, 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 2016 nabízejí naši externí lektoři mnoho 
dalších témat ze své produkce. 

Objednání kurzu musí provést předseda ZO přímým dopisem výkonnému vedení 
OS KOVO, které žádost vyhodnotí a stanoví rozhodnutí. 
Je třeba jednat v dostatečném předstihu.  
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NABÍDKY TÉMAT PRO KURZY „na klíč“:

PhDr. Danuše Hořejšová, CSc.
•	 Komunikace a komunikační dovednosti. 

•	 Rétorika – nácvik řečových dovedností, diagnostika chyb, vše co vede  
 ke zlepšení osobního projevu.

•	 Získávání nových členů prostřednictvím aktivní činnosti ZO OS KOVO.

•	 Konfliktní situace na pracovišti a jejich vliv na psychiku pracovníků. 

•	 Asertivita jako optimální forma mezilidské komunikace.

•	 Odboráři v zátěžových situacích na pracovišti. Mobbing, bossing.

Ing. Vladimír Nohejl:
•	 Základní kurz kolektivního vyjednávání (minimum o vyjednávání).

•	 Umění získávat nové členy – výměna zkušeností a hodnocení individuál 
 ního akčního plánu.

•	 Praktický kurz o efektivní propagaci v podmínkách ZO s přípravou  
 konkrétních propagačních prostředků ZO.

•	 Nauč se hodnotit ekonomickou situaci v podniku.

•	 Řízení výboru v podmínkách principu dobrovolnosti práce členů výboru.

Mgr. Evžen Staněk, Mgr. Ivan Vágner:
•	 Prezentační a komunikační dovednosti.

•	 Marketingové využití nových technologií, především internetu.

•	 Osobnostní přesvědčivost a asertivita (nejenom pro vedoucí pracovníky)

•	 Využití teambuildingu pro pracovní kolektivy a akce pro děti.
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I. Vzdělávací moduly doporučené pro předsedy  
 ZO OS KOVO
	 •	 Organizace odborů, řízení OS KOVO, základní dokumenty.

	 •	 Ekonomický modul - hospodaření ZO, účetnictví, majetek,  
  daně – odpovědnost předsedy ZO.

	 •	 Právní modul - Zákoník práce a postup při vymáhání a dodržování  
  pracovního práva.

	 •	 BOZP – základní informace o systému. 

	 •	 Příprava a průběh postupu kolektivního vyjednávání. 

	 •	 Finanční gramotnost.

II. Základní moduly určené pro členy výboru  
 ZO OS KOVO
	 •	 BOZP – základní informace o systému, vymáhání dodržování podmínek  
  BOZP na pracovištích.

 	 •	 Pracovní právo – základní informace a postup při vymáhání dodržování  
  pracovního práva.

	 •	 Kolektivní vyjednávání - základní postup při vyjednávání.

	 •	 Hospodaření, daně a účetnictví.

	 •	 Finanční gramotnost.

III. Moduly specifické pro podmínky regionu   
 Obsah určí RP OS KOVO podle aktuálních problémů a požadavků ZO.

REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
- základní stupeň vzdělávání
Vzdělávání je tradiční náplní činnosti Regionálních pracovišť. Jeho zaměření odráží 
aktuální problémy v oblasti působení RP OS KOVO.

Regionální pracoviště OS KOVO provádí

I.
vzdělávací moduly  

doporučené  
pro předsedy ZO

II.
základní moduly
určené pro členy 

výboru ZO

III.
moduly specifické 

pro podmínky 
regionu
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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 Bezpečnost práce Brožík
DOS  zas. 22 květen Zákoník práce a OZ Stodolová
DOS  zas. 22 červen Kolektivní vyjednávání a mzdy Kreslová
DOS  zas. 22 září OZ a ZP pracovně právní vztahy Stodolová
DOS  zas. 22 říjen Kolektivní vyjednávání a mzdy  Kreslová
Velká zasedačka listopad Hospodaření ZO Plesníková

RP OS KOVO - České Budějovice
školicí středisko termín téma lektor
České Budějovice únor Legislativní novinky specialisté RP  
   OS KOVO
České Budějovice únor Daně a daňové přiznání spec. OS KOVO
České Budějovice duben Exekuce spec. OS KOVO
České Budějovice květen  Školení zástupců ZO pro oblast BOZP specialisté  
   RP OS KOVO 
   + externě
České Budějovice září Novinky v oblasti zaměstnanosti,  externě  
  krajská tripartita specialisté ÚP
České Budějovice říjen Školení hospodářek/-řů a DaRK spec. OS KOVO
České Budějovice listopad Sociální dialog - zaměstnavatel – odbory spec. OS KOVO

RP OS KOVO - Plzeň
školicí středisko termín téma lektor
Plzeň únor Hospodaření ZO Vaňkát
Plzeň březen Seminář pro nové funkcionáře ZO RP OS KOVO  
   Plzeň
Plzeň březen Finanční analýzy podniku Brožek
Plzeň duben Pracovní právo, kolektivní vyjednávání a mzdy Kužel, Štich
Plzeň červen Školení zástupců ZO pro BOZP Pelc, KHS,OIP
Plzeň říjen Pracovní právo, kolektivní vyjednávání a mzdy Kužel, Štich
Plzeň listopad Seminář pro nové funkcionáře ZO RP OS KOVO  
   Plzeň
Plzeň listopad Finanční gramotnost, insolvence Plachta, Štich
Plzeň prosinec Školení zástupců ZO pro BOZP Pelc
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RP OS KOVO - Ústí nad Labem
školicí středisko termín téma lektor
Ústí nad Labem únor Hospodaření ZO a kontroly ZO Michalcová  
  dle § 29 Stanov OS KOVO  Vaňkát 
Ústí nad Labem únor Účetní závěrka, daňové přiznání Vaňkát
Ústí nad Labem duben Změny v pracovněprávních  Švec, Zákon
  a souvisejících předpisech
Ústí nad Labem červen Kategorizace rizik u zaměstnavatele Fürst
Ústí nad Labem červen Ochrana zaměstnanců před riziky Fürst
Ústí nad Labem září Obsah a forma kolektivních smluv Friml, Chudárek
Ústí nad Labem září Taktika a strategie kolektivního vyjednávání Zákon
Ústí nad Labem říjen Analýza ekonomiky firmy Friml, Chudárek
Ústí nad Labem listopad Činnost Inspekce práce, KHS a oddělení Švec, Fürst
  nemocí z povolání 
Ústí nad Labem prosinec Změny v účetních a souvisejících předpisech Plesníková

RP OS KOVO - Hradec Králové
školicí středisko termín téma lektor
Pardubice únor  Hospodaření ZO Plesníková  
Renospond Zderaz březen  Školení KS Pardubického kraje PP, KV RP    
Weldis Nová ves březen  Hospodaření ZO Plesníková  
Weldis Nová ves duben  Školení KS Královéhradeckého kraje PP, KV RP   
Sezemice květen  Školení KS HK a PK v BOZP Dalecký  
TRIM Pardubice květen  Školení ekonomika a analýza firmy Šamánek, Pro- 
   cházka, Brožek 
DOS Hradec Králové červen  Rétorika a rétorické dovednosti,  externí 
  získávání nových členů Hořejšová 
AGS Jičín červen  Školení BOZP pro VO Český ráj Dalecký  
DOS Hradec Králové září Nauč se hodnotit ekonomickou situaci v podniku externí – Nohejl 
Weldis Nová ves říjen Školení KS Královéhradeckého kraje PP, KV RP   
SPŠ a SOU Hrad. K. říjen  Školení KS HK a PK, základy PC externí  
Eden Jevíčko listopad  Školení KS Pardubického kraje PP, KV RP   
DOS Hradec Králové listopad  Školení exekuce  Plachta 
Trutnov prosinec  Školení BOZP (VO Trutnov) Dalecký   
Zámecká - Slatiňany prosinec  Školení BOZP (VO Pardubice-Chrudim) Dalecký, Malá

RP OS KOVO - Jihlava
školicí středisko termín téma lektor
IT učebna Jihlava leden Počítač v odborové praxi - Ext. lektor
  e - mail, internet/intranet, účetnictví, evid. čl. spec. OS KOVO
DKO Jihlava únor Daně a hospodaření Plesníková
DKO Jihlava březen Seminář BOZP Čermák
DKO Jihlava duben Občanský zákoník v praxi Sejkora
RZ ZĎAS Zubří květen  Adaptační seminář pro nové funkcionáře ZO spec. OS KOVO
DKO Jihlava červen Získávání nových členů Nohejl
RZ ŽĎAS Zubří září  Kolektivní vyjednávání spec. OS KOVO
DKO Jihlava říjen Seminář BOZP Čermák
IT učebna Jihlava listopad Nástroje pro propagaci odborů v podmínkách ZO spec. OS KOVO  
  - základy marketingu, web, sociální sítě
DKO Jihlava prosinec Zákoník práce Sejkora
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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  ZP, KV, BOZP spec. RP Brno 
Horní Věstonice září  ZP, KV, BOZP spec. RP Brno 
Horní Věstonice říjen  ZP, KV, BOZP spec. RP Brno 
DOS Brno listopad BOZP Kaláb

RP OS KOVO - Olomouc
školicí středisko termín téma lektor
Olomouc březen Účetnictví a hospodaření ZO Plesníková
Olomouc květen Zákoník práce a předpisy související Komárková
Olomouc červen Občanský zákoník, právní poradenství Podhajský 
Olomouc září  Kolektivní vyjednávání a mzdy  Kobylková
Olomouc listopad Finanční gramotnost Hartvich, Plachta 

RP OS KOVO - Ostrava 
školicí středisko termín téma lektor
RS Retaso H. Bečva 8. 3. – 9. 3. Ekonomika, daně a hospodaření ZO Plesníková
DOS Ostrava březen Základní dokumenty ZO Kozel 
RS Beskydka duben Školení BOZP Šmíd + ext. lektoři
DOS Ostrava květen Ekonomika Šuláková 
BRANS M. Morávka září Kolektivní vyjednávání 2017 Kolektiv RP  
   Ostrava
RS Retaso H. Bečva říjen Školení BOZP Šmíd + externí  
   lektoři
Hotel KOVÁK Ostrava listopad Hospodaření ZO Plesníková

RP OS KOVO - Zlín 
školicí středisko termín téma lektor
Hotel Adamantino,  24.2 - 26.2. Účetnictví ZO, Daně, Sociální zákony Hříbalová
Pozlovice   Plesníková
RRS Jelenovská Duben  Pracovní právo, Kol. vyjednávání Grim, Šrott
RRS Jelenovská Květen Seminář BOZP Kaláb
RRS Jelenovská Září Zákoník Práce, Stanovy OS KOVO,  Grim, Šrott
  Kolektivní vyjednávání 
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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REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
- střední stupeň
vícedenní kurzy a semináře

Cíle středního stupně: 
Rozšířit vědomosti posluchače získané v základním stupni na úrovni regionů.  
Podat informace z dalších vědních disciplín, které jsou z hlediska vzdělávacího 
procesu pro odboráře významné.   

Kromě výcviku v rozšiřujících disciplínách vytvořit podmínky pro vzájemné poznání 
odlišností odborové práce v regionech a utváření společných názorů a postojů, 
které by slaďovaly zájmy OS KOVO.

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

Leden
K 1 25.1. – 27.1. 3 Vybrané kapitoly z krizového řízení významné 20 Praha Vykopalová 

pro informovanost v práci odboráře. Olšanka

Únor
K 2 8.2. – 10.2. 3 Jak předcházet vzniku konfliktních situací? 20 Praha Peterka

Olšanka

K 3 22.2. – 24.2. 3 Základy tvorby a propagace videa 20 Jiřice Staněk 
– nové metody propagace a komunikace Vágner

Březen
K 4 7.3. – 9.3. 3 Mezilidská komunikace, komunikační dovednosti. 20 Samechov Hořejšová

Rétorika a její význam v praxi odboráře. Šuráň
K 5 21.3. – 23.3. 3 Úloha zástupců zaměstnanců v ERZ 20 Praha Sakařová 

a vazba na ZO Olšanka

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ VÍCEDENNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
I. pololetí 2016

Pracoviště centrály OS KOVO zajišťuje

organizaci 
 vzdělávacích 
vícedenních  

modulů

koordinaci  
činnosti mezi 

centrálou  
a regiony

metodické  
působení vůči 

regionům,  
či ZO
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číslo  termín počet název vzdělávací akce poč. školicí lektor
akce   šk. dní  posl. středisko

Září
K 13  5.9. – 7.9. 3 Kolektivní vyjednávání I. 
    Od přípravy k efektivnímu vyjednání KS. 20 Boskovice Nohejl
K 14  12.9. – 14.9. 3 Odboráři v zátěžových situacích a jak je řešit. 20 Zvíkov Hořejšová  
       Šuráň
K 15  19.9. –  21.9. 3 Využití Facebooku a dalších sociálních 20 Jiřice Staněk
    sítí při práci v OS KOVO.   Vágner 

Říjen
K 16  3.10. – 5.10. 3 Kolektivní vyjednávání II. 20 Zvíkov Nohejl
    Od vyjednání k prezentaci výsledků a hodnocení 
    účinnosti KS.

K 17  17.10. – 19.10. 3 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 25 Horní Heinzová
      Věstonice

Listopad
K 18  31.10. –  2.11. 3 Požadavky na zajištění BOZP a pracovního prostředí. 25 Horní Matouš
      Věstonice

K 19  14.11. – 16.11.  3 Zvyšování autority odborů ve společnosti.  20 Samechov Hořejšová  
    Získávání nových členů.    Šuráň

K 20  28.11. – 30.11. 3 Informační bezpečnost a ochrana osobních dat. 20 Praha Vykopalová
      Olšanka

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

Duben
K 6  18.4. – 20.4. 3 Příprava a efektivní vedení porad a zasedání,  20 Samechov Peterka
    jejich význam a nedostatky.
K 7  25.4. – 27.4. 3 Požadavky na zajištění BOZP a pracovního prostředí. 25 Jiřice Matouš 

Květen
K 8  9.5. – 11.5. 3 Rizikové chování ve společnosti a na pracovišti.  20 Slatinice Vykopalová
    (Vhodné pro mladou generaci funkcionářů)
K 9  23.5. – 25.5. 3 Mladí pro mladé. 20 Samechov Hořejšová
    Speciální kurz pro mladé odboráře ve věku    Šuráň 
    do 35 let se zaměřením na získávání nových členů.

Červen
K 10  6.6. – 8.6. 3 Public Relations . Vztahy s veřejností a s médii  20 Zvíkov Staněk 
    v práci odborových organizací.    Vágner
K 11  20.6. – 22.6. 3 Efektivní propagace v podmínkách ZO.  20 Pracov Nohejl
K 12  27.6. – 29.6. 3 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 25 Pracov Heinzová

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ  VÍCEDENNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
II. pololetí  2016
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TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 
vícedenních vzdělávacích akcí
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K1  
Vybrané kapitoly z krizového řízení významné  
pro informovanost v práci odboráře.
Kód kurzu: 60001
Místo konání:  Praha, Hotel Olšanka
Termín: 25.1. - 27. 1. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO a členům VZO.
Přednáší: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

Obsah: Krizový management – základní východiska.

 Poznatky z krizového managementu významné pro práci  
 odboráře.

 Základní legislativní východiska: zákon 240/2000 Sb.  
 - o krizovém řízení, zákon 128/2000 b. - o obcích, zákon  
 č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií.

 Ohrožení objektů a ochrana obyvatel, havarijní logistika.

 Chování člověka při katastrofách a živelných pohromách,  
 reakce na stres a PTSD.

 Mimořádné události, konflikty, krize, války a jejich dopady.

 SEVESO a další opatření a legislativa.

 Medicína katastrof a její význam.

 Krizová komunikace.

 Mediace jako způsob řešení konfliktů.

 Případové studie.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. 
  
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)
16



K2  
Jak předcházet vzniku konfliktních situací?
Kód kurzu: 60002
Místo konání:  Praha, Hotel Olšanka
Termín: 8. 2. – 10. 2. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Funkcionářům, všem členům OS KOVO, 
 zejména novým funkcionářům.
Přednáší: Mgr. Ladislav Peterka

Obsah: Zdroje konfliktů.

 Přehled o technikách, jak celkově konfliktům předcházet,  
 či je umenšovat.

 Technika SEMAFOR – poskytování vyvážené zpětné vazby.

 Asertivní technika, jak sdělovat konstruktivním způsobem kritiku  
 „JÁ – VZKAZ“

 Sdělování informace a získávání zpětné vazby.

 Schopnost argumentovat a přesvědčit či motivovat.

 Zlepšení prezentační dovednosti.

 Zvládání námitek díky znalosti technik.

 Rozpoznávání odlišných komunikačních typů.

 Koučovací metoda „6 klobouků“.

 Metoda „EXCELENT“ – jak dosáhnout shody.

 Videozáznamy spojené s tématem „fáze konfliktu“.

 Dotazník T. Kilmanna.

 Praktické dovednosti.

 Cvičení případových studií a modelové aktivity.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. 
Trénink spojený se zpětnou vazbou od lektora 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)
17



K3  
Základy tvorby a propagace videa  
– nové metody propagace a komunikace.
Kód kurzu: 60003
Místo konání: Jiřice u Humpolce, penzion Sedlácký Dvůr
Termín: 22. 2. – 24. 2. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů.
Přednáší: Mgr. Evžen Staněk, Mgr. Ivan Vágner

Obsah: Nezbytnost využívání nových technologií a propagačních  
 a komunikačních technik v práci odborových pracovníků.

 Základní práce s kamerou a možnosti jejího využití pro práci  
 v odborech (základní dovednosti, druhy záběrů, přechody,  
 stand-up).

 Zpracování videa na jednoduchém střižním programu.

 Konverze vytvořeného videa (zvětšování, zmenšování, překlopení  
 do jiného formátu).

 Zpracování základního scénáře krátkého propagačního videa,  
 krátké fotoreportáže.

 Marketingové využití videa pro běžnou praxi v odborech  
 (www stránky, Facebook, YouTube).

 Propagace videa prostřednictvím sociálních sítí  
 (Facebook, YouTube).

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. 
Trénink spojený se zpětnou vazbou od lektora 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)

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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K4  
Mezilidská komunikace, komunikační dovednosti. 
Rétorika a její význam v praxi odboráře.
Kód kurzu: 60004
Místo konání:  Samechov, Školicí středisko
Termín: 7.3. - 9. 3. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů.
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 samostatná vystoupení  
 frekventantů.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuze. Samostatná 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)
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K5  
Úloha zástupců zaměstnanců v Evropských radách 
zaměstnanců (ERZ) a vazba na ZO OS KOVO.
Kód kurzu: 60005
Místo konání:  Praha, Hotel Olšanka
Termín: 21. 3. – 23. 3. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, členům ERZ.
Přednáší: Mgr. Dana Sakařová

Obsah: Účastníci kurzu budou seznámeni s platnou směrnicí 94/45/EC  
 o evropských radách zaměstnanců, včetně její revidované verze,  
 tzn. směrnice číslo 2009/38/EC (porovnání a hlavní rozdíly).   
 Během kurzu budou účastníci rovněž seznámeni s oblastí pod- 
 nikové politiky IndustriAll European Trade Union (dříve Evropské  
 federace kováků), která se úzce dotýká problematiky evropských  
 rad zaměstnanců (ERZ). Představeny budou klíčové dokumenty  
 - Závazné směrnice IndustriAll European Trade Union pro vyjed 
 návání dohod o ERZ, Úloha expertů a koordinátorů IndustriAll  
 European Trade Union ERZ, atd. Část kurzu bude rovněž věnová- 
 na otázkám Evropské unie - tzn. struktuře a fungování EU. 

 Kolektivní vyjednávání ZO OS KOVO v nadnárodních společnos- 
 tech. Kolektivní vyjednávání a pracovněprávní legislativa v zemích  
 EU. Aktuální evropská politika mající dopad na zastupování  
 zaměstnanců, odbory a zaměstnanost v Evropě.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektorky. Řízená diskuze. 

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  
Příprava a efektivní vedení porad a zasedání,
jejich význam a nedostatky. 
Kód kurzu: 60006
Místo konání:  Samechov, Školicí středisko
Termín: 18. 4. – 20. 4. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, členům VZO.
Přednáší: Mgr. Ladislav Peterka 

Obsah: Význam porad jak pro vedoucího, tak i účastníky porad.

 Typy porad.

 Nedostatky porad v organizaci a přípravě porady ve vedení porad  
 na straně účastníků.

 Efektivně řídit diskusi, budete mít možnost tréninku této disciplíny  
 na základě případové Studie – metoda „SIMONA“.

 Naučíte se metodě „6 KLOBOUKŮ“, pomocí níž budete v praxi  
 schopni velice kvalitně a komplexně vyhodnocovat na poradách  
 návrhy.

 Metoda „EXCELENT“, pomocí níž lze úspěšně dosáhnout shody.

 Získáte asertivní techniku, jak sdělovat nejen na poradách  
 konstruktivním způsobem kritiku „JÁ-VZKAZ“.

 Celkově tak posílíte svoji schopnost v praxi si poradu dobře  
 připravit, vést a zapojit i ostatní účastníky porady. Posílíte svojí  
 efektivitu práce i autoritu.

 Odnesete si i nástroje, jak vyhodnotit efektivitu své porady.

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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K7  
Požadavky na zajištění BOZP  
a pracovního prostředí.
Kód kurzu: 60007
Místo konání:  Jiřice u Humpolce, penzion Sedlácký Dvůr
Termín: 25. 4. – 27. 4. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Specialistům BOZP v ZO OS KOVO.
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 ve smyslu ZP.

 Povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP ve smyslu ZP.

 Dokumentace BOZP.

 Podmínky ochrany zdraví při práci, pracovní prostředí.

 Změny v legislativě pro provádění kategorizace prací.

 Změny v legislativě o pracích a pracovištích, které jsou zakázány  
 těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměst- 
 nankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu,  
 o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměst- 
 nancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci  
 výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláš- 
 ka o zakázaných pracích a pracovištích). 

 Konzultace a 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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K8  
Rizikové chování ve společnosti  
a na pracovišti. 
Kód kurzu: 60008
Místo konání:  Lázně Slatinice u Olomouce – Penzion Majorka
Termín: 9. 5. – 11. 5. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, funkcionářům ZO.
Přednáší: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc 

Obsah: Poruchy chování lidí na pracovišti a jejich projevy.

 Příčiny poruch chování a jejich diagnostika.

 Návykové látky, návykovost a závislosti, návykové a impulzívní  
 poruchy.

 Patologické hráčství a další závislosti.

 Příklady projevů různých druhů a forem závislostí, jejich dopad  
 na práci a mezilidské vztahy na pracovišti.  

 Obsedantně - kompulzívní poruchy a jejich formy projevu, zejmé- 
 na na pracovišti.

 Mobbing na pracovišti, jeho příčiny a možnosti řešení. 

 Další poruchy chování a jejich dopady na pracovní prostředí  
 a pracovníky.

 Kazuistiky a řešení případových studií.

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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K9 
Mladí pro mladé. Speciální kurz pro mladé 
odboráře ve věku do 35 let se zaměřením  
na získávání nových členů.
Kód kurzu: 60009
Místo konání:  Samechov, Školicí středisko
Termín: 23. 5. – 25. 5. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Mladým, začínajícím funkcionářům v ZO OS KOVO.
Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň 

Obsah: Motivace a motivační faktory v mezilidské komunikaci. 

 Osobní potřeby, hodnotové orientace. Osobnost, osobnostní rysy.  

 Temperament a charakter.

 Socializační procesy – jejich etapy, stupně zralosti. Lidské povahy,  
 odhady lidí.

 Proč lidé dobrovolně vstupují do aktivit pro určitou skupinu.  

 Odbory, kluby, veřejná činnost, práce s dětmi, práce s mládeží,  
 práce pro lidi.

 Principy vzájemné komunikace.  

 Slovní a mimoslovní kontakty. Řečové dovednosti, mimoslovní  
 působení. Jak prosadit vlastní stanovisko? 

 Umění přesvědčit a získat. Jak získat ostatní pro určitou věc?  

 Proč jsou odbory významné pro lepší život zaměstnanců? 

 Pozice odborů a odborářů ve firmách.

 Trénink schopností argumentace při modelových situacích  
 a herních činnostech.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse. Samostatná práce účastníků.  
Hry a modelové situace. Trénink spojený se zpětnou vazbou lektorů 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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K10  
Public Relations. Vztahy s veřejností  
a s médii v práci odborových organizací. 
Kód kurzu: 60010
Místo konání:  Zvíkov, hotel Pivovarský dvůr
Termín: 6. 6. – 8. 6. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, členům VZO.
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 or- 
 ganizace – 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.

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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K11 
Efektivní propagace v podmínkách ZO.
Využití Webu, letáků a dalších prostředků.
Kód kurzu: 60011
Místo konání:  Pracov u Tábora
Termín: 20. 6. – 22. 6. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, funkcionářům ZO.
Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl 

Obsah: Základy propagačního umění.

 Politický marketing. Jak použít dobré zkušenosti v podmínkách ZO?

 Práce s informacemi.

 Jak efektivně připravit slovní prezentaci? 

 Jak efektivně připravit textovou prezentaci?

 Zabijáci dobré prezentace.

 Efektivita používání propagačních materiálů (články, letáčky,  
 e-maily, atd.).

 Efektivní využití WEB stránek pro odbory.

 Způsoby, jak zřídit a provozovat WEB stránky v podmínkách ZO.

 Základy efektivního prezentačního vystoupení (nácvik). 

 Příprava kvalitního textu (různá cvičení pro různé cílové skupiny).

 Výběr své cílové skupiny.

 Výběr témat pro prezentaci.

 Argumenty a námitky.

 Argumentace přes užitky nebo přes emoce.

 Sestavení konkrétních propagačních materiálů pro svoji ZO.

 Každý účastník si na závěr sestaví „Akční plán propagace  
 pro svou ZO“.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. 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  
Odškodňování pracovních úrazů  
a nemocí z povolání. 
Kód kurzu: 60012
Místo konání:  Pracov u Tábora
Termín: 27. 6. – 29. 6. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, členům VZO.
Přednáší: JUDr. Šárka Heinzová 

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

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

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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K13 
Kolektivní vyjednávání I.  
Od přípravy k efektivnímu vyjednávání KS.
Kód kurzu: 60013
Místo konání:  Boskovice, Lasákův mlýn
Termín: 5. 9. – 7. 9. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Členům vyjednávacích týmů.
Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl

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

 Jak rozhodneme o návrhu změn v kolektivní smlouvě?

 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.

 Praktická cvičení pro osvojení probíraných technik na konkrétních  
 příkladech posluchačů.

 
Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. 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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K14  
Odboráři v zátěžových situacích. 
Jak dobře vycházet s lidmi?
Kód kurzu: 60014
Místo konání:  Zvíkov, hotel Pivovarský dvůr
Termín: 12. 9. – 14. 9. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, členům výboru ZO OS KOVO.
Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň

Obsah: Sociální a interpersonální vztahy na pracovišti. 

 Konflikt, příčiny, analýza, řešení. 

 Mobbing a bossing.

 Nácvik při modelových situacích. 

 Typologie osobností a nácvik reakcí na předpokládané projevy.

 Komunikační projevy agresivních typů, diagnostika projevů  
 konfliktních osobností. 

 Jak jednat s psychopatickými jedinci?

 Charakteristika zátěžových situací při běžných kontaktech  
 v pracovní i mimopracovní oblasti. 

 Akcent na stresory a vyvolávání stresových situací v mezilidských  
 vztazích. 

 Výcvik v odhadu osobních dispozic a poznávání druhých. 

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Práce ve skupinách.
Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora 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) 29



K15 
Využití Facebooku a dalších sociálních sítí  
při práci v OS KOVO.
Kód kurzu: 60015
Místo konání:  Jiřice u Humpolce, penzion Sedlácký Dvůr
Termín: 19. 9. – 21. 9. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Funkcionářům ZO OS KOVO.
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  
 možností 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. Avataři.   
 Věrohodnost hodnocení. Co reálně vypovídá „olajkování“.  
 Budování image na sociálních sítích. Řešení duplicit.

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)30



K16  
Kolektivní vyjednávání – II. 
Od vyjednání k prezentaci výsledků  
a hodnocení účinnosti kolektivní smlouvy.
Kód kurzu: 60016
Místo konání:  Zvíkov, hotel Pivovarský dvůr
Termín: 3. 10. – 5. 10. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů.
Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl  

Obsah: Zdokonalení v kolektivním vyjednávání.

 Osvojování zásad dobrého vyjednávače.

 Praktiky, které komplikují vyjednání.

 Jak sestavit tým, kdo mluví, kdo rozhoduje?

 Řešení specifik, např. společné vyjednávání více ZO, řešení  
 osobních 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 zkušenosti s ostatními účastníky.

 Konzultace s lektorem a kolegy o problémech z praxe. Praktická  
 cvičení pro osvojení probíraných technik na konkrétních  
 příkladech posluchačů.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuze. 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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K17 
Odškodňování pracovních úrazů  
a nemocí z povolání.
Kód kurzu: 60017
Místo konání:  Horní Věstonice, Penzion Balloon
Termín: 17. 10. – 19. 10. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO, specialistům BOZP.
Přednáší: JUDr. Šárka Heinzová

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

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

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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K18  
Požadavky na zajištění BOZP  
a pracovního prostředí.
Kód kurzu: 60018
Místo konání:  Horní Věstonice, Penzion Balloon
Termín: 31. 10. – 2. 11. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Specialistům BOZP v ZO OS KOVO.
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 ve smyslu ZP.

 Povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP ve smyslu ZP.

 Dokumentace BOZP.

 Podmínky ochrany zdraví při práci, pracovní prostředí.

 Změny v legislativě pro provádění kategorizace prací.

 Změny v legislativě o pracích a pracovištích, které jsou zakázány  
 těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a za- 
 městnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu,  
 o pracích a pracovištích, zakázáným mladistvým zaměstnancům,  
 a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výji- 
 mečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška  
 o zakázaných pracích a pracovištích).

 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 znalostí z přednesené 
 problematiky. 

 Poskytnutí metodických materiálů.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuze.

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 
Zvyšování autority odborů ve společnosti,
získávání nových členů.
Kód kurzu: 60019
Místo konání:  Samechov, Školicí středisko
Termín: 14. 11. – 16. 11. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO a ostatním funkcionářům ZO.
Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň 

Obsah: Historie odborů. 

 Pozice v dnešní společnosti u nás, pozice v Evropě a ve světě. 

 Známe stanovy vlastní organizace? Jak je prosazujeme?

 Funkcionář – jeho povinnosti vůči organizaci, výboru ZO i sobě. 

 Osobní pozice ve výboru, pozice ve vztahu k vedení firmy, pozice  
 navenek vůči zaměstnancům.  

 Vyjednávání a prosazování práv odborářů. 

 Techniky a taktika. 

 Mění vás funkce? Vliv funkce na osobnost. Sebereflexe a techniky  
 soustavného ověřování osobní autority a jistot v členské základně. 
 Informovanost a kvalita informací. Jak si lidé předávají informace?  

 Pojmové problémy, zkreslování, informační šumy.

 Součástí semináře jsou testy osobnostní reflexe, verbální vystu- 
 pování, obhajoba názorů a základních tezí, trénink dovedností  
 asertivního projevu.

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuze. Práce ve skupinách.
Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora 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)34



K20 
Informační bezpečnost  
a ochrana osobních dat.
Kód kurzu: 60020
Místo konání:  Praha hotel Olšanka
Termín: 28. 11. – 30. 11. 2016
Rozsah: 14 hodin
Určeno: Předsedům ZO a ostatním funkcionářům ZO.
Přednáší: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.  

Obsah: Bezpečnostní screening organizace a bezpečnostní politika  
 organizace a práce 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 lektorů. Řízená diskuze.
  
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 cestující 
odboráři, či 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 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, 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
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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 N 49°22.8359’, E 14°40.5148’ 

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 N 49.4830669N, 16.6835144E 

IDOS.CZ

Telefon: +420 516 454 441
 +420 516 454 442
E-mail:  recepce@hotelmoravia.cz
www.hotelmoravia.cz
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Školicí středisko Samechov
Školicí středisko Samechov
Samechov č. 50
257 24 Samechov - Chocerady  
GPS 49.8748131N, 14.8681547E

Hotel Samechov*** školicí středisko je nekuřácký hotel s bezbariérovým 
vstupem, internetové připojení v hotelových pokojích a parkování  
před hotelem zdarma.
Hotel i školicí středisko se nacházejí v jedné z nejkrásnějších lokalit 
Posázaví cca 39 km jihovýchodně od Prahy, poblíž dálnice D1  
Hlavní hotelová budova (funkcionalistická 4 patrová vila) se nachází 
je přímo u řeky Sázavy a železnice “Posázavského pacifiku” stanice 
Samechov - Chocerady.

Praha – odjezd z Hl. nádraží 
(Metro C). Odtud jede vlak přes 
Čerčany, Chocerady, Samechov. 
Doba jízdy 1 hod. 30 min 
/přestup v Čerčanech/

Praha - po dálnici D1 směr Praha - Brno. Na 29. km / exit 29 Chocerady / 
odbočit. Před mostem v Choceradech /STOP/ směrovka na Samechov cca 
4km. V obci Samechov za nádražím odbočit doleva / směrovka / přejede se 
železniční přejezd POZOR!!! v blízkosti je komplex budov Hotelu Samechov.

Praha - z konečné stanice 
metra B – SKALKA autobusem 
do Chocerad - doba jízdy 
1 hod. Zde se přesedá na jiný 
autobusový spoj. 

E-mail: rezervace@samechov.cz
 Info@samechov.cz
www.samechov.cz
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Odborový svaz KOVO
nám. Winstona Churchilla 2

113 59 Praha 3

www.oskovo.cz


