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2 Kováci na Plzeňsku 
podpořili kolegyni 4 Co nového  

v Olomouckém kraji 5-8 Právní 
servis 9 Co byste měli vědět  

o adventu

Ačkoli je propagační akce evropských odborů, 
jež odstartovala letos v  září pod heslem „To-
gether at work“, zaměřena především na od-
boráře, tentokrát má oslovit také ty, s  nimiž 
odbory vyjednávají. „Z  kolektivního vyjedná-
vání mají prospěch zaměstnanci, ale také za-
městnavatelé a společnost. Je nejvyšší čas, aby 
všichni zaměstnavatelé uznali, že kolektivní vy-
jednávání prospívá jejich společnostem, pro-
tože vytváří nezbytnou stabilitu, aby se ekono-
mice dařilo. Vyzýváme zaměstnavatele v celé 
Evropě, aby převzali zodpovědnost a  usedli 
k jednacímu stolu,“ říká Luc Triangle, generální 
tajemník industriAll Europe. „Kolektivní vyjed-
návání by mělo přinést smír mezi 
zaměstnanci a zaměstnavateli jak více
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Evropská kampaň vyzývá zaměstnavatele, 
aby usedli k jednacímu stolu

Strašení krizí je nezodpovědné, zaznělo na Sněmu ČMKOS

Další kolo kampaně evropské odborové centrály industriAll Europe cílí na zaměstnavatele. Tentokrát chce zdů-
raznit, že také oni mají profit z kolektivního vyjednávání. „Kolektivní vyjednávání a silné odbory jsou dobré pro 
zaměstnavatele i společnost,“ tak zní listopadové poselství kampaně.

vod, česká ekonomika poroste. Evrop-
ská hospodářská prognóza Evropské 
komise počítá s nárůstem HDP v Česku 
pro rok 2020 o 2,2 %. Informace o krizi 
jsou iracionální a  vytvářejí mezi lidmi 
strach. Paradoxně si takto můžeme 
vytvořit krizi sami, kdy tyto zprávy vní-
máme a kdy se komentátoři předháně-
jí, kdo uvede drastičtější titulek,“ uvedl 
předseda Středula. „Budeme dál tlačit 
na růst mezd i  platů, důvod je jasný. 
Naším cílem je růst reálné mzdy, což 
znamená zvyšování kupní síly občanů,“ 
dodal předseda ČMKOS.
Předseda OS KOVO Jaroslav Souček ve 
svém projevu zdůraznil nebezpečí na-
stupující krize v evropském ocelářském 
průmyslu. Nesystematická a nerozváž-
ná ekologická opatření a snahy o utlu-

mení ocelářského a uhelného průmyslu 
v EU mohou podle předsedy Součka Ev-
ropu ohrozit. „Prosperita Evropy je už 
více než 200 let založena na spalování 
uhlí. Některé státy, jako např. Polsko, 
jsou závislé na svých tepelných elek-
trárnách a uhlí spalovat budou. Samo-
zřejmě je omezení skleníkových plynů 
velmi důležité, ale ekologická řešení ze 
strany evropských politiků a  zaměst-
navatelů musejí být rozumná. Čína, In-
die, Rusko a  Turecko vyrábějí ocel bez 
jakýchkoli ekologických limitů a  navíc 
dotují výrobu ze státních rozpočtů. 
Vzniká tím evropským ocelářům nekalá 
konkurence, které nemohou čelit. Dříve 
či později to bude znamenat pro ocelář-
ský průmysl v Evropě krach,“ upozornil 
předseda OS KOVO. (mia)

Podle předsedy Středuly je strašení kri-
zí průmyslu v  České republice krajně 
nezodpovědné, podle prognóz ČMKOS 
se dá naopak očekávat ekonomický 
růst. „K obavám z krize není žádný dů-

Jednání s odbory je také v zájmu zaměstnavatelů, zdůrazňuje další kolo kampaně Together at work.  
FOTO: industriAll

Růst mezd ani cokoli jiného ve prospěch zaměstnanců nepřichází jenom tak, protože si to zaměstnavatelé přejí. Za 
úspěchem vyjednávání stojí tvrdá práce ČMKOS a v ní organizovaných odborových svazů, zaznělo v projevu předsedy 
ČMKOS Josefa Středuly na 3. Sněmu ČMKOS, který proběhl v úterý 19. listopadu v pražském hotelu Olšanka. Předseda 
OS KOVO Jaroslav Souček na sněmu varoval před útlumem ocelářství v Evropě.

Na sněmu ČMKOS mírnil Josef Středula obavy z krize. 
FOTO: (mia)
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v jednotlivých firmách, tak na úrovni jed-
notlivých odvětví. Sjednání výše mini-
málních mezd na odvětvové úrovni dává 
zaměstnavateli záruku, že nikdo v  da-
ném odvětví nepodkročí tuto minimální 
úroveň a nebude soutěžit v konkurenci 
prostřednictvím nízkých mezd. Mají-li 
zaměstnanci kolektivní smlouvou zaru-
čené standardy vyšší, než činí zákonné 
nároky, přispívá to k  vědomí sounále-
žitosti s danou firmou. V dobách, které 
nejsou zakázkově příznivé, to zaměstna-
vateli může ulehčit dohodu na změnách 
a  redukcích ve smyslu jak mzdových, 
tak pracovních nároků zaměstnanců,“ 
zdůrazňuje některé výhody kolektivní 
smlouvy pro zaměstnavatele předseda 
OS KOVO a viceprezident industriAll Eu-
rope Jaroslav Souček.
Pro listopadové kolo kampaně Together 
at work připravil idustriAll Europe růz-
norodé materiály a souhrny dat ilustrují-
cích prospěšnost dobře odměňovaných 
angažovaných zaměstnanců, stejně tak 
jako výpovědi zaměstnavatelů o  tom, 
proč podporují kolektivní vyjednávání. 
Výhody kolektivního vyjednávání a  sil-
ných odborů shrnula evropská odboro-
vá centrála industriAll do osmi bodů.

dokončení ze str. 1

Odboráři z Uralu hledali inspiraci u kolegů v Letňanech
Sedm zástupců ruského Odborového 
svazu průmyslu Rosprofprom v úterý 
12.  listopadu navštívilo podnik fran-
couzského výrobce dílů pro letecký 
průmysl Latécoère v  Letňanech, kde 
působí jejich partnerský Odborový 
svaz KOVO. Zahraniční odbory repre-
zentovali předsedové základních or-
ganizací a předsedkyně Rosprofpromu 
republiky Baškortostán Irina Islamo-
va. Jejich pražské návštěvě předchá-
zela letos v létě pracovní cesta místo-
předsedů OS  KOVO Tomáše Valáška, 
Libora Dvořáka a specialistky na me-
zinárodní vztahy Mgr. Dany Sakařové 
v  Baškortostánu. S  místopředsedou 
kováků Tomášem Valáškem a předse-
dou ZO OS KOVO v Latécoère Petrem 
Doležalem baškirští kolegové diskuto-
vali o odborové praxi v Ruské federaci 
a u nás.
„Jednou ročně pořádáme cesty do ně-
jaké země mimo Ruskou federaci, aby 
se mí kolegové, předsedové základních 
organizací, mohli obeznámit s  tím, jak 
to funguje jinde. Loni jsme byli ve Fin-
sku a  letos jsme si naplánovali cestu 
sem. Nápad navštěvovat různé země 
nevznikl náhodou  – velmi těsně spo-
lupracujeme s  tureckými odbory Türk 
Metal Sendikasi a v mnohém jsme se od 
nich inspirovali. Oni například uzavírají 

jednotnou kolektivní smlouvu ve všech 
podnicích, kolektivní smlouvy se u nich 
nepodepisují v každém podniku zvlášť,“ 
zmínila Irina Islamova zajímavý postřeh 
z  jedné z  těchto pravidelných zahranič-
ních cest. Ona sama v odborech působí 
už pětadvacet let, Odborovému svazu 
průmyslu Rosprofprom  – Baškortostán 
předsedá tři roky. Její kolegové zastupují 
odbory v  největších podnicích republi-
ky – například automobilce Kamaz, Tul-
mazi Chimmaš zaměřeném na výrobu 
pro ropné rafinérie či v závodě Vítěz vy-
rábějícím těžkou terénní techniku.
Podle Iriny Islamovy zažívají odbory 
v  její zemi dynamické období rozvoje 
a daří se jim získávat i mladé. „V Baškor-
tostánu má náš svaz celkem 17 000 čle-
nů, z toho 4 000 tvoří studenti různých 
vzdělávacích zařízení, která připravují 
odborníky pro průmyslová odvětví. 
Do odborů přicházejí mladí, jsou inici-
ativní, dynamičtí, mají nové pohledy 
na život. Ale není tomu tak všude, jsou 
místa, kde se odbory dynamicky rozví-
její, a  místa, kde obrazně řečeno spí,“ 
přibližuje předsedkyně baškirských od-
borářů situaci ve svém regionu i Rusku 
jako takovém. V některých podnicích je 
ovšem organizovanost překvapivě vy-
soká, například v pobočce automobilo-
vého výrobce Kamaz je to 99 %.

Ruské odbory se snaží držet krok s do-
bou. Letos v říjnu proběhlo v Ruské fe-
deraci takzvané První intelektuální fó-
rum pro odborové lídry různých úrovní, 
z  různých odvětví i  regionů. „Řešily se 
tendence, problémy, se kterými se po-
týkáme, mimo jiné i  pronásledování 
odborových předáků. Zabývali jsme se 
i tématem voleb, tím, jak by někteří naši 
poslanci mohli ovlivnit přijetí některých 
zákonů. Vyzkoušeli jsme si modelová 
jednání Tripartity, vyměňovali si zku-
šenosti se software, který nám v  naší 
práci pomáhá…,“ přiblížila předsedky-
ně Rosprofprom – Baškortostán jednu 
ze  společných akcí odborů působících 
v Ruské federaci. (jom)

Odboráři z Rosprofpromu se zástupci OS KOVO 
během návštěvy v Latécoère FOTO: (jom)

Osm důvodů, proč je kolektivní vyjednávání (a silné odbory) dobré 
pro zaměstnavatele a odbory:
1 Vyjednávání na úrovni odvětví nebo průmy-

slu činí vyjednávání profesionálním a efek-
tivním z  hlediska nákladů. Namísto toho, 
aby každý jednotlivý podnik a každá místní 
odborová delegace vedly vlastní vyjednávání 
každý rok nebo jednou za dva roky, mohou 
vyjednávání provádět kvalifikované a zkuše-
né týmy vyjednavačů na úrovni odvětví.

2 Kolektivní vyjednávání buduje sociální dů-
věru mezi podniky a zaměstnanci. Organi-
zováním vyjednávání na odvětvové úrovni 
jsou potenciálně napjaté a konfliktní disku-
se a jednání drženy daleko od pracovního 
prostoru, čímž chrání profesionální vztahy 
před možným ideologickým konfliktem.

3 Sektorové dohody poskytují cestu, jak 
stanovit široce přijatelné standardy toho, 
co lze považovat za spravedlivou mzdu 
nebo spravedlivé zvýšení mezd, což může 
být na úrovni podniku obtížné.

4 Multizaměstnavatelské vyjednávání je 
také velmi užitečné při řešení různých 
typů selhání trhu. Tržní síly směřují k ne-
dostatečnému investování do školení 
a zvyšování kvalifikace pracovní síly, pro-
tože zaměstnavatelé mají spíše motivaci 
k  získávání (upytlačení) již vyškolených 
pracovníků z jiných firem než k investová-
ní do své vlastní pracovní síly.

5 Trhy také vykonávají špatnou práci při řízení 
strukturálních změn: přesunutí pracovní-
ci, kteří jsou propuštěni z podniků v nouzi, 
nejvíce potřebují finanční zdroje, aby mohli 
přejít na nové zaměstnání, ale obvykle mají 
k takovým financím nejmenší přístup.

6 Odbory a  zaměstnavatelé spolupracu-
jí při jednání s  vládami. Agregace zájmů 
a  moci odborů a  zaměstnavatelů také 
dává lepší pozici při vyjednávání s vláda-
mi o volbě sociálněekonomické politiky.

7 Vyjednávání na úrovni odvětví zabraňuje 
růstu nerovnosti. Nerovnoměrné ekono-
miky zažívají kratší a  slabší růstové po-
bídky, protože síly agregované poptávky, 
které mají řídit oživení, unikají do nepři-
měřených úspor domácností s  nejvyšší-
mi příjmy. Vysoké nerovnosti rovněž pod-
kopávají investice do lidského kapitálu, 
což také poškozuje delší výkon růstu.

8 Instalováním rovných podmínek pro hos-
podářskou soutěž ve formě sektorových 
mezd a pracovních podmínek představu-
je vyjednávání na úrovni odvětví klíčový 
nástroj v boji s nadměrnou nerovností.

(Podrobnější informace na:  
www.oskovo.cz/together-at-work)

(jom, ds)


