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Tipy na výlet

V Rakovníku vznikly odbory takřka přes noc

Zprava: předseda Ing. Ivo Brůžek se svým kolegou.

Rakovnická společnost Eberspächer,
spol. s r. o., se změnila téměř ze dne
na den. V pobočce nadnárodní firmy
zaměstnávající kolem devíti set lidí se
odbory zrodily během extrémně krátké doby. Nejprve jako tzv. seskupení členů, o pár týdnů později se však
členové rozhodli založit klasickou Zá-
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kladní organizací Odborového svazu
KOVO. V tuto chvíli již má za sebou
historicky první kolektivní smlouvu,
která zaměstnancům přinesla řadu výhod. A začíná se pracovat na další. Podle předsedy místních kováků Ing. Ivo
Brůžka to byl proces velmi náročný, neboť se odehrál v nebývale krátké době.

Odbory na „zelené louce“
Společnost Eberspächer je dokonalým příkladem toho, že lze fungující
odbory založit i tam, kde nikdy předtím nepůsobily. A současně se během
velmi krátké doby stát respektovaným partnerem pro zaměstnavatele.
Odbory ve firmě vznikly až na druhý
pokus, první záměr před lety úspěšný nebyl. Teprve koncem loňského
roku se situace změnila. Nespokojenost zaměstnanců vzrostla natolik, že se loni v září odhodlali založit
seskupení členů OS KOVO a vzápětí
nato zaregistrovat klasickou základní
organizaci, což jim rozšířilo prostor
pro vyjednávání s managementem
společnosti. „Impulsem pro založení
odborů byla dlouhodobá nespokojenost zaměstnanců, ale skutečnou
rozbuškou se stala skutečnost, že
THP pracovníkům vedení přidalo týden dovolené navíc, což se dělnických profesí netýkalo. To lidi doslova
nadzvedlo a objevily se první náznaky, že se chtějí bránit. V té chvíli jsme
si uvědomili, že potřebujeme odbory,“ popisuje Ivo Brůžek.
více
strana
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Zástupci IG Metall a OS KOVO hledali cesty
pro další spolupráci
Vedení Odborového svazu KOVO
a zástupci nejsilnějšího německého Odborového svazu IG Metall se
v polovině září setkali v pražské
centrále OS KOVO. Jednání se zaměřilo na současný vývoj na odborové scéně v celoevropském kontextu.
Zástupci německých kováků informovali o tom, že během posledních let,
obdobně jako OS KOVO, zaznamenali
nárůst členské základny. „Do budoucna bychom se měli zaměřit na zin-

tenzivnění mezinárodní spolupráce,“
doporučil místopředseda OS KOVO
Tomáš Valášek. „Participace některých
dalších odborových svazů, sdružených
v Českomoravské konfederaci odborových svazů, v tuto chvíli stagnuje,“ zdůraznil potřebu lepší národní meziodborové spolupráce předseda OS KOVO
Jaroslav Souček. „Měli bychom ovšem
také společně působit na nadnárodní
úrovni, abychom upevnili své pozice ve
prospěch zaměstnanců,“ dodal.
Obdobně, jako další účastníci setkání, zdůraznil nutnost spolupráce na

nadnárodní úrovni, aby odbory dokázaly získat větší vliv na globální korporace. Upozornil rovněž na hrozbu
odlivu mladší generace na pracovní trhy jiných zemí. „Za současných
podmínek hrozí, že řada mladých lidí
odejde za prací jinam,“ řekl. Zástupci IG Metall nabídli, že by se někteří
z jejich členů mohli jako pozorovatelé
účastnit komplikovaných vyjednávání o kolektivních smlouvách v případech, kdy jejich vlastníky jsou německé koncerny.
(jom)
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Kovák z Aše zůstává činorodý i po devadesátce
Jednoho z nejstarších odborářů ve
čtvrtek 13. září navštívili gratulanti
z Regionálního pracoviště Odborového svazu v Plzni. Eduard Hulanský se
v odborech angažuje už od roku 1947,
vstoupil do nich ve svých devatenácti
letech, a dodnes jim zůstává věrný. Je
členem ZO OS KOVO Antonín Chvojka v Aši, kde dnes také žije v léčebně
Carvac.
Zástupci kováků svému věrnému kolegovi v den jeho devadesátin předali pamětní list i věcné dary. „Při předání ocenění
od OS KOVO byl velice šťastný, že na něj
odbory stále myslí. Zajímá se o veřejné
dění i chod firmy, kde je evidován jako
odborář,“ popsala setkání Naděžda Telínová z plzeňského regionálního pracoviště. Popřát mu přišli nejen kolegové z regionálního pracoviště, ale také předseda
základní organizace v Aši Stanislav Žák,
který je posledním z učňů, jimž Eduard
Hulanský předával své profesní i odborářské zkušenosti.

Oslavenec z Aše je dodnes velmi činorodý, navzdory pokročilému věku
se stále zajímá o společenské dění
i o dění ve strojírenské firmě Antonín
Chvojka, v níž jeho základní organizace
kováků působí. Jeho vstup do odborů
se datuje od roku 1947, kdy žil a pra-

coval v Dolním Žandově. Po návratu
z vojny začal pracovat jako nástrojař
v tehdejším Národním podniku Tosta Aš zaměřeném na textilní výrobu.
V podniku působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1988.
(jom)

Eduard Hulanský s gratulanty – vlevo Naděžda Telínová z RP OS KOVO Plzeň, vpravo předseda
základní organizace v Aši a současně poslední učeň jubilanta, Stanislav Žák.
FOTO: (jom)

Odborový svaz KOVO

se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2

pro Regionální pracoviště OS KOVO v Brně, Malinovského nám. 4

přijme do pracovního poměru

SPECIALISTU PRO EKONOMIKU,
MZDY A KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
Požadujeme:

• VŠ nebo SŠ vzdělání, nejlépe ekonomického směru
• odborné znalosti se zaměřením zejména na ekonomiku
firmy, mzdové a manažerské účetnictví
• základní znalosti z oblasti pracovního práva a sociální problematiky
• organizační a komunikační schopnosti
• schopnost samostatně pracovat
• znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook…)
• řidičský průkaz skupiny B – služební cesty
• společenskou bezúhonnost
• schopnost aktivní komunikace v AJ, NJ vítána
• zkušenosti ze sociálního dialogu a činnosti odborů výhodou

V případě zájmu nám zašlete motivační dopis a profesní
životopis s přehledem dosavadní praxe na adresu:
Regionální pracoviště OS KOVO, Malinovského nám. 4,
602 00 Brno, nebo na e-mail: grim.jiri@cmkos.cz a to
nejpozději do 20. října 2018.
Vybraní uchazeči budou pozváni k dalšímu jednání. Se všemi
poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Bližší informace Vám poskytne:

Mgr. Jiří Grim – tel.: 542 139 316, mobil: 731 628 012
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Ten je dnes předsedou rakovnických
kováků na plný úvazek, a ačkoli nikdy
dříve v odborech nebyl, stal se ve firmě jejich hlavním představitelem.
„Bylo to jako kulov ý blesk! Obrátili jsme se na Regionální pracoviště
OS KOVO, dostali jsme všechny prvotní potřebné informace včetně
vzorové kolektivní smlouv y, odborných doporučení a konzultací. To
všechno nám obrovsky pomohlo.
Navíc jsme měli nesmírnou v ýhodu,
že v nedaleké firmě Valeo Rakovník
OS KOVO působí a na tamější kolegy jsem se opakovaně obracel, mohl
jsem s nimi konzultovat všechny záležitosti, se kterými jsme neměli zkušenosti a nevěděli, jak je řešit,“ vzpomíná na start kováckých odborů ve
společnosti Eberspächer Ivo Brůžek.
Přesto, že ve firmě předtím odboráři
nepůsobili, v první fázi se přihlásilo
téměř 350 za městnanců. Poté, co se
seskupení členů stalo regulérní Základní organizací OS KOVO, ustálil se
počet na 260 li dech.
Výsledky přišly okamžitě
Na rozdíl od řady jiných firem vedení rakovnické společnosti vyrábějící
výfuky pro renomované automobilky
založení odborů nijak nebránilo. První reakcí ředitele na vznik organizace
bylo ujištění, že odbory chápe jako
sociálního partnera. „Provedli jsme
rychlou institucionalizaci základní organizace. Od vedení jsem v té době
dostal dva dny v týdnu na práci pro
odbory. Členskou schůzi jsme museli svolat natřikrát kvůli třísměnnému provozu. Projednali jsme statut
a pustili se do kolektivního vyjednávání. Kolektivní smlouvu jsme podepsali koncem února,“ přibližuje
genezi vzniku odborů předseda Brůžek. „Museli jsme samozřejmě udělat
řadu ústupků, například respektovat,
že kolektivní smlouva začne platit
až od dubna, přesto se nám podařilo prosadit, že s okamžitou platností

Jedno z prvních setkání kováků v Rakovníku.

Rakovnická firma zásobuje svými výrobky renomované evropské automobilky.

budou mít týden dovolené navíc i lidé
v dělnických profesích,“ dodává předseda kováků.
Odboráři v Rakovníku vymohli zaměstnancům navýšení mzdy o tisíc
korun, navýšení životního pojištění na dvojnásobek a řadu bonusů.
V případě hromadného propouštění mají lidé díky aktivitě odborů jistotu, že jako kompenzaci dostanou
roční mzdu. Zaměstnanci v předdůchodovém věku nebo odcházející do
invalidního důchodu dokonce mají
zajištěnou částku rovnající se osmnáctinásobku měsíční mzdy. Kovákům se podařilo prosadit i den volna
na začátku školního roku pro rodiče,
jejichž dítě jde do první třídy, příspěvek k narození dítěte a řadu dalších
výhod a benefitů. V nové kolektivní
smlouvě chtějí narovnat a zjednodušit nepřehledné mzdové předpisy
a sjednat pro zaměstnance další výhody. „Naším cílem je, aby lidi chodili
do práce – a ta není lehká ani jednoduchá – rádi a byli za svoji odvedenou práci dobře a spravedlivě odměňováni,“ konstatuje Ivo Brůžek.
Doba nahrává odborům
Rekordně nízká míra nezaměstnanosti, poptávka po kvalitních zaměst-
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nancích i zrychlené tempo výroby
a ekonomického růstu nutí firmy najímat nové lidi. Pro uchazeče o práci je
to dobrá zpráva, zaměstnavatelé se
je totiž snaží přilákat bonusy, náborovými příspěvky a dalšími výhodami. „Firmy se přetahují o zaměstnance, předhánějí se v tom, jak je získat.
Někde nabízejí náborové příspěvky
od 50 až do 150 tisíc korun,“ popsala situaci na trhu práce na nedávném
jednání Předsednictva OS KOVO liberecká zmocněnkyně Alexandra Hrušovská.
„Pro odbory je to jedinečná příležitost, podobná se v budoucnu nemusí
opakovat, proto jsem přesvědčen, že
jsme udělali správný krok. Založení
seskupení členů by mělo být jen dočasné, mělo by vést k transformaci
na klasickou základní organizaci, jako
tomu bylo v našem případě. Ale je to
o osobní statečnosti každého. Naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří se
nebojí, jsou odvážní a ochotní věnovat odborům i svůj osobní čas,“ oceňuje práci svých kolegů předseda Ivo
Brůžek.
„Přesto, že naše historicky první kolektivní smlouva není dokonalá, jsem
velice rád, že ji máme. Je to platforma, z níž můžeme vycházet při dalším kolektivním vyjednávání. Dostali
jsme se do pozice, která nám otevřela
cestu k dialogu s vedením společnosti. A musím říct, že je veden korektně,
i když logicky ne vždy máme na věc
stejný názor jako vedení. Zatím ještě
stále začínáme, ale myslím, že jsme
se vydali správným směrem, když
jsme se rozhodli založit základní odborovou organizaci,“ uzavírá Ivo Brůžek. Podle jeho slov se tím zaměstnanci dostali do zcela jiné pozice.
Otevřely se jim nové možnosti, jak si
i do budoucna zajistit kvalitnější pracovní podmínky.
(jom)

Servis | 1. října | KOVÁK číslo 17/2018 | 9

Jak se hledá práce po padesátce?
Věk padesát let představoval dříve
při hledání práce určitý milník, limit, po kterém se nové zaměstnání
hledalo mnohem hůře a kdy mnoho
uchazečů končilo na úřadu práce, někdo dokonce až do důchodu. Dnešní
situace je naštěstí poněkud odlišná.
Míra nezaměstnanosti je rekordně
nízká a firmy začínají o zaměstnance
projevovat čím dál větší zájem.
Neumějí jazyky a práci s počítačem
Nezaměstnanost je dnes na hranici přirozené nezaměstnanosti, což znamená, že
až na výjimky nepracují skutečně ti, kteří
o práci nejeví zájem. To bohužel zcela neplatí pro věkovou kategorii nad padesát
let. Věkový průměr nezaměstnaných totiž stárne a v kategorii nad 50 let je nezaměstnaných stále více. V současné době
je každý třetí nezaměstnaný člověk ve
věku nad padesát let. A tak se není čemu
divit, že pokud někdo po padesátce ztratí práci, často ho zachvátí panika. Dokážu si najít nové zaměstnání? A jak se to
vlastně v současné době dělá? Podle Jitky
Součkové, marketingové ředitelky pracovní agentury Grafton, je na vině hlavně
nedostatečná znalost používání počítače a jazyků: „Lidé z této věkové skupiny
jsou znevýhodněni malou znalostí cizích
jazyků. Kandidáti, kteří dosáhli nižšího
vzdělání, nemívají dostatečnou ochotu
pracovat s počítači a informačními systémy. Lidé ve věku nad padesát let jsou
konzervativní, nebývají ochotní se učit
novým věcem.“
Mohou nabídnout zkušenosti
Na druhou stranu mohou být tyto názory pouhými předsudky. Prodlužuje
se nejen délka života, ale i doba pro
odchod do důchodu, takže hranice padesáti let dnes rozhodně není nějaké
„stáří“. Jde o věk pro personalisty velmi
přitažlivý. A zaměstnanci dnes dobře
vědí, že nemohou jednu práci vykonávat po celý život, ale že je třeba se stále
učit něco nového. Navíc mohou zaměstnanci po padesátce nabídnout lepší řešení problémů díky hlubší úrovni chápání, kterou za ta léta získali. Své práce
si váží a je na ně všeobecně lepší spoleh
než na mladíčky čerstvě po škole. A tak
se není čemu divit, že mnohé firmy považují právě pracovníky nad padesát za
lukrativnější a že mají pro jejich nábor
připraveny speciální programy.
Podpora v nezaměstnanosti je vyšší
Z nedávného průzkumu vyšlo najevo,
že ztráty zaměstnání se obává polovina

zaměstnanců nad padesát let. Přitom
více v klidu jsou ti, kteří mají vyšší vzdělání a žijí ve velkých městech. Stát ale na
uchazeče o zaměstnání po padesátce pamatuje tím, že mají delší čas na hledání
práce, neboť je jim déle vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Od 50 do 55 let
je podpora vyplácena po dobu osmi měsíců, nad 55 let dokonce jedenáct měsíců.
První dva měsíce obdrží nezaměstnaný
65 % průměrného výdělku z předchozího
zaměstnání, poté 50 %, po dalších dvou
měsících už jen 45 %.

Životopis a pohovor mohou nabrat
body
Nezanedbatelnou úlohu má při hledání
práce životopis, který dnes musíte dokládat na všechny typy pozic. Nemusíte
uvádět datum narození. To, kolik je vám
let, totiž nesouvisí s výkonem pozice, na
niž jste najímáni. A každý personalista
dobře ví, že dotaz na věk je u kandidáta
vždy „přes čáru“. Stejně tak nemusíte
uvádět svůj stav nebo počet dětí. Pokud je výčet míst, kde jste byli zaměstnáni, velmi dlouhý a pestrý, neuvádějte

Využijte internet a Facebook
Jak tedy po padesátce nejlépe zabodovat a sehnat si tu nejlepší práci
v co nejkratší době? Místo inzerátů
v novinách se poohlížejte hlavně na
internetových pracovních portálech,
jako je třeba prace.cz. Zde si můžete
vybrat práci podle oboru a lokality.
Pokud máte účet na Facebooku, hledejte i zde. Přihlaste se do různých
pracovních skupin, kde najdete nabídky, které se třeba ani jinde neuvádějí.
Využijte také nejrůznějších projektů,
které organizuje ministerstvo práce,
úřady práce či kraje nebo jiné organizace. Díky těmto projektům třeba neseženete práci, ale můžete podstoupit
rekvalifikaci a nejrůznější kurzy včetně kurzu práce s počítačem.

dopodrobna pozice, které jste zastávali
kdysi. Uveďte pouze ty, které byly nějak důležité a které vám mohou přihrát
body. Pokud úspěšně projdete prvním
kolem a váš životopis bude shledán zajímavým, personalista si vás pozve na
pohovor. Ještě před ním si snažte o firmě zjistit pár informací, použijte internet, sociální sítě a ptejte se. Dostavte
se včas, a pokud nemůžete, řádně se
omluvte. A to i v případě, že třeba získáte zaměstnání jinde. Nikdy totiž nevíte,
kdy budete dotyčného personalistu potřebovat znovu. Na pohovoru hovořte
k věci, nebojte se na pozici pořádně vyptat. Vyzdvihněte své zkušenosti, díky
kterým se na danou pozici opravdu hodíte.
Michaela Kadlecová

