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ZVLÁŠTNÍ
VYDÁNÍ

Ve ètvrtek 27. listopadu se uskuteènilo 
v Národním domì na Smíchovì v Praze 
zasedání 1. snìmu Èeskomoravské kon-
federace odborových svazù (ÈMKOS). 
Jednání se neslo ve slavnostním 
duchu. Odboráøi si pøipomnìli 25. vý-
roèí listopadové generální stávky, kdy 
se poprvé za „reálného socialismu“ 
uskuteènila velká generální stávka, 
která rozhodla o zaèátku konce 
totalitního režimu. Pøedseda ÈMKOS 
Josef Støedula pøivítal na dopoledním 

jednání odboráøù premiéra Bohuslava
Sobotku.

„Ve veøejnosti je málo známo, že na 
pøípravì generální stávky mìlo velkou 
zásluhu Sdružení stávkových výborù, 
které vzniklo 24. listopadu 1989 z ini-
ciativy devíti velkých pražských závodù, 
stalo se centrem stávkového hnutí v celé 
republice a ujalo se koordinace generální 
stávky. Sdružení poté sehrálo významnou 
roli pøi vytváøení nových odborových svazù 
a jejich konfederace,“ øekl J. Støedula. 

V uvítací øeèi ocenil zájem premiéra 
o sociální dialog, jehož šíøe a úroveò, jak 
zdùraznil, nemá srovnání. Vláda pøistupuje 
k jednání se sociálními partnery, odbory 
a zamìstnavateli zodpovìdnì, o všech 
svých opatøeních odbory nejen vèas 
informuje, ale také je s nimi projednává 
a chce znát pøipomínky a návrhy, 
které akceptuje. To se projevuje i na 
mimoøádnì efektivním jednání tripartity. 
Støedula neopomenul ani na kritické 
pøipomínky k premiérovi i k èinnosti vlády.

Rada je nejvyšším orgánem OS KOVO 
v období mezi sjezdy. Je rozhodovacím 
orgánem pøi pøijímání zásadních postupù 
k realizaci programu OS KOVO a usne-
sení sjezdu OS KOVO. V souèasné dobì 
má Rada 79 èlenù s hlasem rozhodujícím. 
Radu OS KOVO tvoøí zástupci Krajských 
sdružení, èlenové Pøedsednictva OS KOVO 
a pøedsedové odvìtvových sekcí.  Podle 
stanov OS KOVO Rada také provádí 
doplòovací volbu pøedsedy a místopøedsedù 
OS KOVO v pøípadì, že v období mezi sjezdy 
odstoupili, zemøeli nebo byli odvoláni.

Tato mimoøádná situace v OS KOVO 
nastala poté, kdy na 6. sjezdu ÈMKOS 

(25.–26. dubna 2014) byl tehdejší pøed-
seda svazu Josef Støedula zvolen pøedse-
dou konfederace. V souladu s pøíslušnými 
regulemi po svém zvolení okamžitì re-
zignoval na svoji funkci v OS KOVO. Jejím 
výkonem byl do vyøešení situace povìøen 
první místopøedseda Jiøí Marek. Situací 
se na svém 3. zasedání zabývala 19. 6. 
Rada OS KOVO. Na ní Jiøí Marek oznámil, 
že v pøípadì dovolby nebude na funkci 
pøedsedy z rodinných dùvodù kandidovat. 
Rada pak rozhodla, že dovolba se usku-
teèní na jejím 4. zasedání. Organizaèní 
jednotky OS KOVO byly na základì jejího 
usnesení vyzvány, aby do 10. listopadu 

nominovaly své kandidáty. Do stanove-
ného termínu bylo pøedloženo celkem 
9 nominací. Navrženi byli Roman Bence 
– II. ZO OS KOVO Bosch Jihlava, 
Libor Dvoøák – ZO OS KOVO pøi Ško-
da Auto a.s., závod Kvasiny, Jaromír 
Endlicher – místopøedseda OS KOVO, 
Mgr. Jiøí  Grim – vedoucí RP OS KOVO 
Brno, Ing. Jiøí Marek – místopøedseda 
OS KOVO, Ludìk Lúèan – ZO OS 
KOVO Válcovny plechu Frýdek-Místek, 
Ladislav Maixner – ZO OS KOVO OEZ 
Letohrad s.r.o., Jaroslav Nováèik – ZO 
OS KOVO Metalurgie TATRA a Jaroslav
Souèek – místopøedseda OS KOVO.

pokraèování na str. 3

K dovolbì pøedsedy OS KOVO
Ve dnech 10.–11. prosince se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteèní 4. zasedání Rady 
OS KOVO. Hlavní náplní jeho jednání bude provést doplòovací volbu nového pøedsedy OS KOVO.

ÈMKOS si slavnostnì pøipomnìla 
25. výroèí generální stávky
Premiér Sobotka podìkoval odborùm za obhajování práv zamìstnancù

pokraèování na str. 2
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dokonèení ze str. 1

Tvrdì odsoudil chystané zvýšení platù 
politikù o více, než 14 procent. „To se
ve slušné spoleènosti nedìlá. Je to 
neskuteèný výsmìch lidem,“ prohlásil 
Støedula. Poukázal na to, že státním 
zamìstnancùm mají vzrùst platy 
o 3,5 procenta a minimální mzda se od 
ledna také zvýší, ale jen o sedm stovek 
na 9200 korun mìsíènì.

„Dìkuji za to stanovisko. Souhlasím 
s tím, že to není možné,“ reagoval 
Sobotka. Ve vládní koalici chce vyjednat, 
aby se platy politikù zvýšily ménì.

Støedula vládu rovnìž kritizoval za to, 
že není stanoven žádný strop hranice 
vìku odchodu do dùchodu, který závisí 
na tom, kdy se èlovìk narodil. Odbory 
jsou toho názoru, že by mìla být hranice 
stanovena na 65 let. „Nelze myslet vážnì 
a žádat po zamìstnancích vykonávajících 
psychicky i fyzicky nároèné profese, 
aby pracovali do 73 let,“ øekl Støedula. 

„Nemùžu vám slibovat snižování vìku 
odchodu do dùchodu, protože by to 
nebyla pravda,“ øekl Sobotka. Rozpoèet 

si to podle nìj nemùže dovolit. Pøesto 
bude podle premiéra vládní koalice se 
souèasnými pravidly odchodu do penze 
chtít nìco udìlat. 

Støedula vládu rovnìž kritizoval za spory 
ministrù a za zákon o státní službì.

Premiér naopak odboráøùm slíbil, 
že bude v koalici 

prosazovat, aby
se alespoò èás-
teènì v prvních 
tøech dnech ne-
moci vrátila ne-

mocenská. Nyní jsou 
zamìstnanci v prvních 
tøech dnech nemoci doma 
zadarmo.

Po pracovní èásti 1. snì-
mu ÈMKOS organizátoøi 
pøipravili Slavnostní veèer k pøíležitosti 
25. výroèí generální stávky. Veèera se 
zúèastnila øada významných hostù. 
Èlenové bývalého vedení ÈMKOS od
roku 1990, aktivní èlenové listopa-
dových událostí a zástupci stáv-
kových výborù Igor Pleskot, Jan Uhlíø 
a Ladislav Velenský. Dále prezident 
Konfederace odborových svazù Slovenské 
republiky Josef Kollár, velvyslanec 

Slovenské republiky Peter Weis, pøedseda 
Asociace svobodných odborù Bohumír 
Dufek a další. Pozvání pøijala rovnìž 
politická elita – Milan Štìch, pøedseda 
Senátu, Jan Hamáèek, pøedseda 
Poslanecké snìmovny Parlamentu, 
první místopøedseda vlády a mi-

nistr fi nancí Andrej Babiš, ministøi 
Jan Mládek, Marcel Chládek, Jiøí 
Dienstbier, Michaela Marksová,
Karla Šlechtová a øada dalších 
hostù.

(text + foto PK, TV, ev)
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Kde se bude jednat

Do uzávìrky tohoto zvláštního vydání 
6 nominovaných (R. Bence, J. Endlicher, 
J. Grim, J. Marek, L. Lúèan a L. Maixner) 
oznámilo, popøípadì potvrdilo své døívìj-
ší rozhodnutí, že kandidovat na funkci 
pøedsedy svazu nehodlají. 

  Kandidátùm, nominovaným na 
pøedsedu OS KOVO, kteøí do uzá-
vìrky tohoto èísla kandidaturu 
neodmítli, nabídla redakce mož-
nost pøedstavit se v Kováku. 

Místopøedseda 
OS KOVO Jaroslav 
Souèek nám sdìlil, 
že své rozhodnutí 
ohlednì kandidatury 
oznámí 8. prosince 
2014. Do funkce pøed-
sedy jej nominovaly: 

  ZO OS KOVO Agrostroj Jièín
  VO 1622 Èeský ráj
  ZO OS KOVO TRW Daèice
  VO 4334 Nový Jièín
  Rada KS OS KOVO Plzeò + KV
  Rada KS OS KOVO Ústeckého kraje
  Rada KS OS KOVO Libereckého kraje
  ZO OS KOVO II. ZO Bosch Jihlava
  VO Kladno, Rakovník

Obdobnì se vyjád-
øil i Jaroslav Nováèik, 
který chce své rozhodnu-
tí sdìlit do 3. 12. 2014. 
Do funkce pøedse-
dy jej nominovala ZO 
OS KOVO Výrobní úsek 
Tatra.

Nabídky prezentace 
využil Libor Dvoøák ze 
základní organizace 
v Kvasinách. 

Do funkce pøedsedy 
jej nominovaly: 

  VO 1621 HK 
  VO1622 Èeský ráj

  ZO OS KOVO Agrostroj Jièín
  Rada KS OS KOVO Královéhradecké-
ho kraje

  Rada KS OS KOVO Pardubického 
kraje

Z osobních údajù Libora Dvoøáka,
zaslaných na naši žádost, jsme vybrali. 

Na otázku, proè se rozhodl kandido-
vat, Libor Dvoøák odpovìdìl: 

„Mým prvotním motivem k pøijetí no-
minace na pøedsedu OS KOVO byla sku-
teènost, že již po odchodu Josefa Støeduly 
jsem byl osloven nìkterými lidmi, zda ne-
budu kandidovat. Již tehdy jsem to zaèal 
zvažovat, ale bylo nutno pøedevším doøe-
šit situaci v mé vlastní základní organiza-
ci v Kvasinách, kde jsem byl pøedsedou. 
To se podaøilo díky týmové práci, která 
vedla i k volbì nového pøedsedy naší ZO. 
Takže nyní, když jsem byl osloven znovu, 
mohl jsem už kandidaturu pøijmout. 

Pøes zmìny v tomto roce OS KOVO na-
dále zùstává silným a fungujícím svazem 
s nemalým potenciálem. Pøesto však musí 
nyní øešit øadu úkolù. Už tato dovolba 
pøedsedy ukazuje, že bychom se mìli mno-
hem více vìnovat práci na pøípravì kádrù. 
Aby se na pøíštím sjezdu svazu neopakova-
la situace, kdy napøíklad v rámci generaèní 
obmìny zjistíme, že není dostatek vhod-
ných a kvalifi kovaných pokraèovatelù. Další 
vìcí, která již nazrála k dùkladnému øešení, 
je posilování èlenské základny. Zde bychom 
mìli v daleko vìtší míøe využívat dob-
rých zkušeností z regionù, protože máme 
základní organizace, kterým se zvyšování 
èlenské základny daøí. A právì v základ-

ních organizacích se dennì rozhoduje 
o budoucnosti svazu. Právì s tìmito zkuše-
nostmi musíme lépe pracovat. 

K tomu je samozøejmì nutné zlepšovat 
komunikaci mezi centrem svazu a regiony, 

i v  rámci regionù samých. Svazová práce 
pro mne v tomto ohledu není polem ne-
oraným. Osm a pùl roku jsem èlenem Rady 
svazu i dalších orgánù a za tu dobu jsem 
nasbíral øadu užiteèných a potøebných 
zkušeností. Za dùležitý klíè k øešení 
tohoto problému proto považuji týmovou 
spolupráci, kterou jsem prosazoval i ve 
své organizaci. Jde o diskusi, kterou sice 
nìkdo øídí a usmìròuje, ale pøi snaze vy-
užít všech pozitivních podnìtù a nápadù, 
které zaznìjí. 

Budu-li zvolen, budu usilovat o to, aby 
se rozvíjelo vše dobré a pozitivní, èeho 
se svazu doposud podaøilo dosáhnout. 
Není toho málo, jde napøíklad o právní 
pomoc a servis pro základní organiza-
ce, který pøedstavuje skuteènou pomoc 
a o který mají èlenové velký zájem. Budu 
usilovat, abychom pøestali pøešlapovat 
pøed nìkterými problémy, u kterých již 
nazrál èas k øešení. Je tøeba, abychom si 
zvykli problémy otevøenì pojmenovat, 
nejenom však o nich jen mluvit, hledat 
dùvody, proè to nejde, ale hledali hlavnì 
cesty, jak je spoleènì v týmu øešit. Je mi 
líto, že pøíležitost vyjádøit své pøedstavy 
v Kováku nevyužili i jiní kandidáti. Myslím, 
že èlenové svazu by si to v rámci pøedvo-
lební diskuse zasloužili.”  (red)

Dìjištìm 4. zasedání Rady OS KOVO 
bude Kongresové, výstavní a spoleèenské 
centrum ALDIS v Hradci Králové. Bylo ote-
vøeno v roce 1993. Ve svých  plnì klimati-
zovaných prostorách nabízí sály s kapaci-
tou 20 až 1230 míst, tj. 2. nejvìtší sál v ÈR, 
nachází se prakticky v centru republiky, 
jen hodinu jízdy autem z Prahy. Klientùm 
a návštìvníkùm je k dispozici parkovištì 
s kapacitou 240 parkovacích míst pøímo 

u Kongresového centra
Aldis. Další parková-
ní je v blízkém okolí. 
Kongresové centrum 
Aldis je majetkem ak-
ciové spoleènosti, ve kte-
ré mají vìtšinu odbory.
Rozhodující podíl má 
v ruce OS KOVO.  

(red)
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Osobní údaje
Datum a místo narození: 6. 1. 1968 v Litomyšli
Rodinný stav: ženatý
Dìti: dcera 24, syn 17 let

Vzdìlání

1982–1985; SOU strojnické v Rychnovì nad Knìžnou, obor: klempíø pro karoserie
pro AZNP Kvasiny, výuèní list 
1997–2000; SOŠ automobilní v Ústí nad Orlicí, maturitní vysvìdèení
UJAK Praha, kombinované bc. studium (zatím tøi semestry)

Odborné
zkušenosti

2005–1. pol. 2006; koordinátor smìny, svaøovna, ŠKODA AUTO a.s. závod Kvasiny
(vedení a øízení supervizorù a výroby støediska svaøovny cca. 200–300 zamìstnancù)
2006–2014; pøedseda ZO OS KOVO pøi ŠKODA AUTO a.s. závod Kvasiny
(statutární orgán, vedení a øízení základní odborové organizace o 3 500 èlenech,
jednání s vedením spoleènosti, KV, úèast v orgánech OS KOVO a ÈMKOS)
Od r. 2006 – souèasnost; zmocnìnec VO KOVO RK, èlen rady OS KOVO 
Od r. 2008 – souèasnost; èlen Správní rady ZPŠ
Od r. 2009 – souèasnost; místopøedseda Tripartity Khk
Od r. 2011 – souèasnost; pøedseda RROS ÈMKOS Khk, èlen Snìmu ÈMKOS za OS KOVO

Zájmy a aktivity Odbory, rodina, dùm, zahrada, rekreaènì sport, èetba, PC
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èíslo 
akce termín poèet

šk. dní název vzdìlávací akce poèet
posl. školicí støedisko lektor

Leden

K 1 19. 1. – 21. 1. 3 Jak se pøipravit na kolektivní vyjednávání – I 20 Praha Olšanka Nohejl

K 2 26. 1. – 28. 1. 3 Co nesmí chybìt v kolektivní smlouvì 20 Praha Olšanka Koláø, Kreslová, Høíbalová

Únor

K 3 9. 2 .– 11. 2. 3 Rétorika a rétorické dovednosti. Využití k pøesvìdèování 
a získávání nových èlenù OS KOVO 20 Praha Olšanka Hoøejšová, Šuráò

K 4 23. 2. – 25. 2. 3 Osobnost v kolektivním vyjednávání – psychologické aspekty 
procesu vyjednávání 20 Samechov Hoøejšová, Šuráò

Bøezen

K 5 16. 3. – 18. 3. 3 Odboráøi v zátìžových situacích
Odhady lidí pro sestavení vyjednávacích týmù – I 20 Žernov Hoøejšová, Šuráò

Duben

K 6 13. 4. – 15. 4. 3 Jak úèinnì vyjednat kolektivní smlouvu – II 20 Zvíkovské podhradí Nohejl

K 7 27. 4. – 29. 4. 3 Využití Facebooku a dalších sociálních sítí pøi práci v OS KOVO 20 Samechov Stanìk, Vágner

Kvìten

K 8 11. 5. – 13. 5. 3 Jak prezentovat výsledky kolektivního vyjednávání – III 20 Samechov Nohejl

K 9 25. 5. – 27. 5. 3 Ochrana osobních dat a informaèní bezpeènost 20 Láznì Slatinice Olomouc Vykopalová

Èerven

K 10 24. 6. – 26. 6. 3 Vybrané oblasti BOZP – pracovnìlékaøské služby 25 Pracov Matouš

K 11 22. 6. – 24. 6. 3 Public Relations – Vztahy s veøejností a s médii v práci 
odborových organizací 20 Pracov Stanìk, Vágner 

èíslo 
akce termín poèet

šk. dní název vzdìlávací akce poèet
posl. školicí støedisko lektor

Záøí

K 12 14. 9. – 16. 9. 3 Efektivní propagace v podmínkách ZO. Využití WEB, 
letáky a další prostøedky 20 Jiøice u Humpolce Nohejl

K 13 21. 9. – 23. 9. 3 Ekonomika podniku 20 Praha Olšanka Tomáš

Øíjen

K 14 5. 10. – 7. 10. 3 Odboráøi v zátìžových situacích.
Jak dobøe vycházet s lidmi – II 20 Samechov Hoøejšová, Šuráò

K 15 19. 10. – 21. 10. 3 Odškodòování pracovních úrazù a nemocí z povolání 25 Horní Vìstonice Heinzová

Listopad

K 16 9. 11. – 11. 11. 3 Jak se neznáme a jak se chováme 
– sociální patologie v práci a ve spoleènosti 20 Praha Olšanka Vykopalová

K 17 23. 11. – 25. 11. 3 Jak øešit zátìžové situace a jejich vliv na psychiku odborových 
funkcionáøù – III 20 Praha Olšanka Hoøejšová, Šuráò

II. pololetí 2015

I. pololetí 2015

Kalendáø vzdìlávání v OS KOVO v roce 2015
Jednou z dùležitých náplní práce odborù je péèe o vzdìlávání jejich èlenù. Nejinak je tomu samozøejmì v OS KOVO. 
V naší tabulce pøinášíme pøehled centrálnì plánovaných vícedenních vzdìlávacích akcí, které se uskuteèní v roce 2015.

K tabulce dodáváme, že v tisku je již Katalog vzdìlávacích akcí 2015, ve kterém zájemci najdou podrobné údaje ke všem 
plánovaným akcím. Distribuovat se katalog zaène v nejbližších dnech. Zažádat si o nìj mùžete také na Organizaèním úseku 
– vzdìlávání OS KOVO, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, e-mail: Suran.Jiri@cmkos.cz.   (red)


