
Druhý den VII. sjezdu OS KOVO byl za-
hájen vystoupením ministryně práce 
a sociálních věcí Michaely Marksové. 
Ta hned v úvodu svého vystoupení 
uvedla, že odbory považuje za velmi 
důležitý faktor naší společnosti a že 
k nim má nejenom jako členka soci-
ální demokracie, ale i osobně velmi 
kladný vztah.  Dále pak hovořila o pro-
blémech, které odboráře stále trápí 
a o jejichž řešení se ve své funkci snaží. 
Bylo to např. o problematice předčas-
ného odchodu do důchodu u některých 
kategorií zaměstnanců, o obstrukcích 
pravice při projednávání novely záko-
níku práce či o už schválené novele 
zákona o zaměstnanosti, která má mj. 
umožnit účinněji zasáhnout proti ne-
kalým praktikám některých pracovních 
agentur. Ve svém vystoupení minist-
ryně Marksová odborářům z OS KOVO 
také popřála, aby se jim lépe dařilo zís-
kávat i ty zaměstnance, kteří sice mají 
problémy v  práci, ale stále z různých 
důvodů zůstávají mimo odbory.  Přitom, 
jak zdůraznila Marksová, jen silné odbo-
ry mohou problémy zaměstnanců sku-
tečně řešit. 
 Podstatnou část druhého dne jednání 
sjezdu zabrala diskuse k navrhovaným 
změnám stanov. Byla velmi živá a místy 
i vzrušená a trvala déle, než se původně 
plánovalo. Nicméně se nakonec podaři-
lo vždy najít řešení, které delegáti přijali 
potřebnou většinou.
 Vzhledem k hysterické kampani, která 
vznikla po vystoupení předsedy Sená-
tu Milana Štěcha na VII. sjezdu, přijali 
také prohlášení, ve kterém se mj. uvádí: 
„Tato hysterie je zřejmě cílena na vybu-
zení konfliktu mezi OSVČ a odbory a na 
snížení volebního výsledku ČSSD, jejímž 
je Milan Štěch členem.
 Odbory zastupují zejména zájmy za-
městnanců a současně vyznávají princi-
py solidarity i spravedlnosti, které relace 
mezi zaměstnanci a OSVČ porušují. 
 Upozorňujeme především na nebez-
pečnou praxi „Švarcsystému“, která 
ohrožuje i důchodové zabezpečení těch 
OSVČ, kteří vlastně pracují jako zaměst-
nanci a jejichž příjmy neumožňují vytvo-
řit dostatečné rezervy pro stáří.“

 Pak delegáti s hlasem rozhodujícím 
přikročili k volbě nejužšího výkonného 
vedení svazu.  Do funkce předsedy byl 
nominován jediný kandidát: součas-
ný předseda OS KOVO, kolega Jaroslav 
Souček. Na místopředsedy pak byli no-
minování Libor Dvořák a Tomáš Valá-
šek, kteří byli do těchto funkcí dovoleni 
po VI. sjezdu. Do funkce místopředsedy 
odpovědného za ekonomiku byl nomi-
nován kolega Ing. Pavel Komárek.  Stalo 
se tak i kvůli tomu, že kvůli důchodové-
mu věku a  rodinným důvodům opětov-
nou nominaci nepřijal kolega Jiří Marek, 
který tuto funkci zastával.
 Ke zvolení potřebovali kandidáti získat 
nadpoloviční většinu hlasů přítomných 
delegátů sjezdu s hlasem rozhodujícím. 
Na sjezd bylo pozváno 202 delegátů, 
tajné volby se zúčastnilo 189 delegátů 
z  nich, což je 93,56 % oprávněných voli-
telů. Zvoleni byli všichni navržení kandi-
dáti.
 A toto jsou jednotli-
vé výsledky:  Jaroslav 
Souček získal 178 hlasů, 
což je 94, 68 %.  Libor 
Dvořák získal 166 hla-
sů (87,83 %), Ing. Pa-
vel Komárek 115 hlasů 
(60,84  %) a Tomáš Valá-
šek 163 hlasů (86,24 %).
 Po oznámení výsled-
ku voleb nově zvolený 
předseda Souček podě-
koval Ing. Jiřímu Marko-
vi, který se vzdal opětov-

né nominace, za jeho dlouholetou práci 
pro svaz. Jeho slova provázel dlouhotr-
vající potlesk všech přítomných v sále 
ve stoje.  Děkovný potlesk zazněl také 
po dojemném projevu Jiřího Marka, ve 
kterém sdělil, že sice odchází z funkce 
místopředsedy, ale že svaz může nadále 
počítat s jeho pomocí.
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OS KOVO má nové vedení 

Nové nejužší vedení OS KOVO: zleva Tomáš Valášek, 
Jaroslav Souček, Pavel Komárek a Libor Dvořák

Jaroslav Souček za potlesku přítomných 
delegátů děkuje Ing. Jiřímu Markovi za 
dlouholetou obětavou práci pro OS KOVO

Účastníci sjezdu ve stoje děkují Jiřímu Markovi



Mária Koudelo-
vá, členka Rady 
OS KOVO, ADAST 
Adamov: „Přede-
vším na to, aby-
chom měli čím dál 
tím víc odborářů. 
Doplnit řídnou-
cí řady mladými 
a zapálenými čle-
ny. Zaměřit se na 
sociální jistoty 
a nedovolit pravi-

covým vládám, aby zkazily to, na čem 
odbory tak usilovně pracují.“

Josef Svoboda, 
předseda ZO 
OS KOVO MAN-
N + H U M M E L : 
„V  první řadě 
bychom se měli 
zaměřit na zís-
kávání nových 
členů. Populace 
stárne a mladší 
vše vidí jinak. 
Je zde nepřímá 

úměra mezí získáváním nových členů 
a jejich ztrátou. Myslím si, že nejlepší je 
ulovit mladého člověka hned při startu 
jeho kariéry. Je třeba se zamyslet, co 
bude za patnáct let, pokud se na toto 
téma nezaměříme aktivně.“

Pavel Zelený, 
předseda ZO 
OS KOVO VA-
RROC Nový 
Jičín: „V první 
řadě je to oslo-
vení mladých 
lidí. A to tak, že 
se zaměříme 
i na různá, pře-
devším interne-
tová media. To 

mladí preferují. Je nutné, aby byl svaz 
přístupnější a aktivně tyto lidi lákal 
i  skrze nové prostředky. Nevěnujeme 
tomu dostatečnou pozornost. Musí se 
to změnit.“

Bronislav Dudzik, 
předseda ZO OS 
KOVO, Bekaert 
Petrovice s.r.o.: 
„Vždy na maxi-
mální ochranu za-
městnanců a zdo-
konalení zákoníku 
práce. Je třeba bo-
jovat za to, aby ty 

paskvily, které v něm jsou, zmizely.“

Miroslav Mäsiar, 
předseda ZO OS 
KOVO Brandýs 
při Continental 
Automotive CR: 
Činnost svazu by 
měla směřovat 
hlavně k tomu, 
aby nás bylo stále 
více. Zaměřit by-

chom se měli na větší pomoc organiza-
cím a na to, jak najít systém, jak bychom 
narostli. To znamená větší a lepší pro-
pagaci mezi lidmi. Musíme se umět lépe 
zviditelnit. Tady jsou ještě rezervy, jak 
ukazuje i skoro nulová odezva na jedná-
ní našeho sjezdu v médiích.  To je velká 
škoda. Přitom se ví, že když nebude pro-
pagace, tak nebudeme ani růst. Myslím, 
že nové vedení svazu by se právě na to-
hle mělo zejména soustředit. Všude sly-
šíme, že musíme růst, abychom dosáhli 
toho, co chceme. A stále je nás málo. Ve 
Středočeském kraji dokonce velmi málo. 
Proto si myslím, že propagaci bychom 
se opravdu měli systematicky věnovat 
na všech úrovních. Měli bychom školit 
lidi v základních organizacích, aby umě-
li oslovit lidi a přiměli je k tomu, aby se 
k nám přidali. To by měl být náš hlavní cíl.

Miloš Král, 
předseda ZO 
OS KOVO, Zexel 
Valeo Humpo-
lec: „Na obmě-
nu svých kádrů. 
Více podporovat 
mladé a nové or-
ganizace. Jedno-
duše zařadit do 

struktury mladší členy. Především ale 
té mladé krvi předat ty zkušenosti, které 
svaz sbírá mnoho let.“    

Bronislav Ku-
biczek, předse-
da ZO OS KOVO, 
Strojírny a stav-
by Třinec: „Nej-
větším problé-
mem je úbytek 
členské základ-
ny. Taky se mu-
síme zaměřit na 

odborářskou jednotu. Mluví se zde totiž 
o ní, ale při žádosti o podporu při řešení 
našich problémů v Třinci, nás mnozí od-
mítli podpořit.“  

Zdeněk Drozdek, 
předseda ZO OS 
KOVO, MSA, Dol-
ní Benešov: „To je 
těžká otázka. Sa-
mozřejmě by to 
mělo být posílení 
členské základny. 
Dokončit elektro-
nickou evidenci 

členů a v neposlední řadě snažit se vy-
lepšit zákoník práce ve prospěch zaměst-
nanců. Bránit se a tlačit na politiky.“ 

Během druhého dne sjezdového jedná-
ní se probírala i strategie OS KOVO na 
období po VII. sjezdu. Proto jsme vy-
braným delegátům položili následující 
otázku: Na co by se měl svaz zaměřit 
v příštích letech?

Zeptali jsme se za vás

Delegáti sjezdu během jednoho z četných 
hlasování v diskusi o změnách stanov


