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15 milionů korun. „Do této chvíle platný 
předpis byl přijat v roce 2004, tedy před 
18 lety. Za tu dobu ceny prací a materi-
álů násobně vzrostly, proto jsem přišel 
s tímto návrhem, abychom mohli opra-
vy nemovitého majetku provádět kon-
tinuálně, a  bez zbytečných odkladů,“ 
shrnul smysl úpravy tohoto předpisu 
místopředseda Ing.  Ivo Kužel. „Inflace 
a ceny se za ty roky posunuly do napros-
to jiných hodnot. Čekání na schvalování 
nadlimitní částky, pokud jde například 
o  investice do oprav našeho nemovi-
tého majetku, znamená, že se konečné 
náklady mohou prodražit. Proto jsme 
se ve výkonném vedení shodli na tom-

to návrhu,“ řekl předseda svazu. Rada 
také vzala na vědomí představené pri-
ority OS KOVO. Mezi jednotlivými body 
programu, jež předsednictvo a  rada 
projednávaly, byly mimo jiné například 
novela Řádu právní pomoci OS  KOVO, 
novela Finančního řádu či novela Pra-
videl pro poskytování kompenzace ná-
kladů základním organizacím, jejichž 
členové vykonávají funkce ve vybraných 
orgánech odborového svazu. Jednalo se 
také o úpravách Volebního řádu a řadě 
dalších dokumentů a návrhů. Příští jed-
nání Předsednictva a  Rady OS  KOVO 
proběhne ve dnech 21.–23. března 2023 
v Praze. (jom)

Evropská centrála se pustila do boje za udržení kupní síly
Zachování kupní síly zaměstnanců cestou zvýšení mezd, vidí evropská odborová centrála industriAll European Tra-
de Union jako jeden z hlavních cílů a nástrojů v boji se současnou krizí. Inflační oprátka totiž ohrožuje alarmující 
množství obyvatel Evropské unie. Celoevropská kampaň industriAllu chce zabránit dramatickému pádu Evropanů 
do existenční krize, proto začátkem října spustila odborová centrála kampaň „Společně. V akci. Za vyšší mzdy.“ Akce 
potrvá do konce listopadu.

„Zatímco Evropa čelí plné hospodářské 
a sociální krizi, odbory se brání! Po ce-
lém kontinentu se mobilizují a zapojují 
se do vyjednávání o  řešení krize ros-
toucích životních nákladů, která se týká 
nás všech. Naší evropskou kampaní 
podporujeme národní kampaně a kro-
ky našich členských organizací. Uka-
zujeme, že odbory stojí bok po boku 
v  této důležité bitvě napříč národními 
hranicemi,“ uvádí industriAll Europe ve 
svém prohlášení k této akci, která spo-
jila výrobní, těžařské a energetické od-
bory v kampani za vyšší mzdy a stabil-
ní kupní sílu.  Kampaň probíhá formou 
aktivit na sociálních sítích i pořádáním 
tematických týdnů. Zahrnuje rovněž 
jednání se zaměstnavateli, politiky a in-
stitucemi Evropské Unie.
„Musíme využít každou příležitost, 
která nám dá prostor a  šanci prosa-
zovat to, co je v  zájmu zaměstnanců 

organizovaných v odborových svazech. 
Tato kampaň je jednou z  takových 
možností, proto považuji za správné, 
že se k ní Odborový svaz KOVO připo-
jil a aktivně se na ní podílí,“ řekl před-
seda svazu Roman Ďurčo. „Budemeli 
jednotní, budeme úspěšní při získávání 
vyšších mezd, získávání podpůrných 
mechanismů pro pracovníky postižené 
krizí, dosažení spravedlivého zdanění, 
řešení cen energií a mnohém dalším,“ 
je přesvědčen generální tajemník in-
dustriAll Europe Luc Triangle.

Klíčová sdělení pro zaměstnavatele 
a politiky: 
• Pracovníci potřebují zvýšení mezd, 

a velké podniky si to mohou dovolit! 
• Inflaci nezpůsobuje mzda! 
• Pracovníci potřebují stabilní kupní 

sílu a protikrizová opatření, nikoli 
úsporná opatření! 

Klíčové požadavky s ohledem na 
ukončení krize životních nákladů: 
• Zvýšení platů, které zaručí důstojnou 

životní úroveň 
• Spravedlivé daně pro společnosti 

a bohaté 
• Podpora pracovníkům postiženým 

krizí životních nákladů
• Finanční podpora pro společnosti, 

které se potýkají s náklady na 
energii, se zárukami na záchranu 
pracovních míst a zvýšení mezd 

• Sektorové vyjednávání, aby 
pracovníci mohli získat lepší plat 

 (jom)

K evropské kampani, jež má zabránit existenčnímu kolapsu milionů zaměstnanců v EU se minulý týden připojili i členové Rady OS KOVO.
 FOTO: (jom)

První letošní zasedání Rady OS KOVO proběhlo 
v Přerově. FOTO:  (jom)


