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Generální tajemník federace nezávislých  
a demokratických odborových svazů indu-
striAll European Trade Union Luc Triangle 
ve svém úvodním projevu zdůraznil nevy-
hnutelnost spravedlivého dělení zisků, rov-
ných příležitostí a kolektivního řešení pro 
všechny. Podle něj došlo v posledních le-
tech k erozi kolektivního vyjednávání (KV),  
v letech krize se uskutečňovaly ataky na 
KV, narůstaly a narůstají nerovnosti, zvy-
šuje se chudoba a nejistoty. Důsledkem je  
nárůst rizikové zaměstnanosti. „Cílem kam-
paně je více inkluzivní, rovná a spravedlivá 
Evropa. Musíme revitalizovat vyjednávací 
systémy, zase se musíme těšit z ochrany 
dané KV. Máme jasné politické požadavky, 
směrem k EU požadujeme změnu komuni-
kace. KV není problém, ale je to řešení pro 
budoucí Evropu, je to nástroj ke spravedli-
vé transformaci.  K dobrým výsledkům KV 
je nutná odborová síla, je třeba posílit naše  
kapacity, musíme proto využívat projekty. 
Politici musí naslouchat diskusi o KV a o jeho  
výhodách a měli by KV podporovat. Za-
městnavatelé by měli pochopit, že jejich 
vstřícný přístup ke smysluplnému vyjed-
návání bude přínosem i pro ně, neboť so- 
ciální smír a dobré pracovní podmínky  
přinášejí dobré pracovní výsledky,“ uvedl  
k cílům kampaně Luc Triangle. 
V panelové diskuzi během konference 
vystoupili zástupci evropských odboro-
vých svazů, zaměstnavatelů a nově zvole-
ní europoslanci. „Kampaň přišla ve správ-
nou chvíli, nastupuje nová Evropská komi-
se, která proklamuje, že KV a mzdy budou  

v agendě, propagují také důstojnou mini-
mální mzdu, ať už stanovenou zákonem 
nebo vyjednanou,“ konstatoval Oliver Röp-
ke z Evropské ekonomické a sociální rady.
Podle německé europoslankyně a bývalé 
funkcionářky odborového svazu IGM Gab-
rielle Bischoff je zjevné, že Evropa je z po-
hledu síly sociálního dialogu rozdělena. 
„Je zřejmé, že KV bylo oslabeno a je třeba 
to napravit, zlepšit aktuální stav, jinak ni-
kdy nezmenšíme nerovnosti v EU. Nerov-
nosti jsou velkou hrozbou pro demokracii, 
páchají velké škody v politice. Boj s nerov-
nostmi by měl být hlavním bodem agendy 
všech struktur EU. Silné sociální partner-

ství přispívá k udržitelnému rozvoji pod-
niků. Musíme se vypořádat s tím, že nad-
národní podniky, zvyklé ve svých zemích 
vyjednávat a podporovat silné partnerství, 
ničí systémy KV na východě. Důležitým 
tématem je také konvergence. Minimál-
ní mzda by neměla být pod 60 procenty 
mediánu, v naší bohaté Evropě jsou však  
pouze dvě země, které to naplňují, to je 
neuvěřitelné. Je třeba změnit smlouvy, 
aby odbory dostaly širší pole působnosti.  
Nová Evropská komise by měla zpracovat 
legislativní návrhy. Všichni musíme bojo-
vat a posunovat  věci dopředu,“ uvedla eu-
roposlankyně Bischoff. (ap, mia)

Kampaň industriAll Europe pod názvem Together at Work (Společně v práci) zahájili ve čtvrtek 26. září na zahajovací konfe-
renci v Bruselu zástupci odborářů, zaměstnavatelů a politiků. Zahajovací akce měla za cíl pojmenovat problémy zaměstnanců  
v Evropě, upozornit na ně evropské politiky a zvýšit mezi nově zvolenými členy Evropského parlamentu povědomí o nutnosti 
politické podpory kolektivního vyjednávání. 

Kolektivní vyjednávání je řešení pro budoucí Evropu

Zástupci Kováků (zleva) Miloš Král, Mgr. Dana Sakařová a Ing. Alena Paukrtová se na konferenci setkali  
s generálním tajemníkem industriAll Lucem Trianglem (vpravo). FOTO: Dana Sakařová

Dosavadní šéf regionálního pracoviště re-
zignoval na svou pozici z důvodu pláno-
vaného odchodu do starobního důchodu.  
„O post vedoucího našeho pracoviště mě-
lo zájem několik uchazečů a já věřím, že 
volba naší výběrové komise byla správná.  
Od Pavlíny Jirkové, která přichází takzvaně 
zvenku, nikoli zevnitř odborového svazu,  

si slibuji, že do činnosti naší organizace  
přinese i trochu jiný styl a nové meto-
dy práce,“ uvedl Tkáč. Ten bude nejméně 
do konce roku řadovým zaměstnancem  
OS KOVO a bude předávat své nástupkyni 
veškerou pracovní agendu spojenou s ve-
dením pracoviště.
Jirková si ze své dřívější pozice personalist-

ky strojírenské firmy přináší velice cenné  
zkušenosti z trhu práce a kolektivních  
vyjednávání, při nichž ovšem stála „na  
druhé straně barikády“, tedy na straně  
zaměstnavatele. „Cíle odborů, čili zaměst-
nanců, na jedné  straně a zaměstnava- 
tele na druhé straně jsou ovšem vždy  
stejné. Dosažení přijatelného kompromi-
su a já věřím, že v tomto směru budou mé  
dosavadní znalosti přínosné,“ pozname-
nala. 
Výměna na pozici vedoucí regionálního pra-
coviště je další  významnou změnou, kterou 
jihočeští kováci v září řešili. Zcela zásadní  
byla především výměna zmocněnce jiho- 
českého krajského sdružení OS KOVO, kdy 
dlouholetého regionálního předáka nej-
silnějšího tuzemského odborového svazu 
Jana Švece po odchodu do důchodu vystří- 
dal předseda základní  organizace kováků 
při společnosti Motor Jikov Jan Janoušek. 
Místo uvolněné v celostátní Radě OS KOVO 
obsadil Marek Profant, který Švece ještě 
předtím nahradil ve funkci předsedy zá- 
kladních organizací OS KOVO ve společ- 
nostech Groz-Beckert Czech, Kern-Liebers 
CR a Prym Consumer CZ. (pp)

Jihočeské Regionální pracoviště OS KOVO v Českých Budějovicích vede poprvé v historii žena. Na postu vedoucí krajské cent-
rály kováků v září vystřídala specialistu na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Rudolfa Tkáče bývalá persona-
listka zlivské společnosti Prym Consumer Pavlína Jirková. 

Jihočeské regionální pracoviště OS KOVO vede nově žena

Ing. Rudolf Tkáč (vlevo) a Jan Janoušek přivítali novou vedoucí RP OS KOVO v Českých Budějovicích  
Pavlínu Jirkovou.  FOTO: RP OS KOVO ČB


