
 
1. Jak hodnotíte OS KOVO za 25let jeho samostatného fungování? 
2. Co se Vám podařilo uskutečnit pro OS KOVO za Vaše funkční období na pozici 

předsedy? 
3. Jaký vidíte význam OS KOVO na poli odborů, zaměstnanců dnes a před 25lety? 
4. OS KOVO se pravidelně účastnilo po dobu Vašeho funkčního období předsedy 

mezinárodních akcí, můžete některé z nich zmínit a okomentovat? 
5. Jakou vidíte budoucnost odborů v ČR obecně? 
6. Co byste popřál OS KOVO do dalších let? 

 
ad 1 
OS KOVO je samostatný již 28 let, od jara 1990. Nikdo z vnějšku nerozhoduje o 
jeho postupech, politice, ekonomice ani obsazení funkcí. Rozdělení 
Československa a následné tím vynucené rozdělení svazu na tom nic nezměnilo. 
Hodnotit význam OS KOVO lze ze dvou hledisek. To, jak slouží svým členům a 
organizacím, a to, jak ovlivňuje v zájmu svých členů národní i mezinárodní 
politiku včetně politiky odborové. 
Slušná úroveň servisu členům a organizacím byla založena již v roce 1990, kdy 
jsme na rozdíl od jiných svazů zamezili rozpadu na více OS dle odvětví. Servisem 
je i hledání nejvyššího společného jmenovatele solidarity v orgánech OS KOVO, 
obtížná, ale i nutná činnost. 
Účelem ovlivňování národní i nadnárodní politiky je zejména snaha udržet nebo 
zlepšit zákonné podmínky pro činnost a ochranu práv odborů na všech úrovních 
a ochranu práv zaměstnanců. Úspěšnost legislativních snah je silně ovlivněna 
prostřednictvím, kdy vrcholní politici a podnikatelé (často dříve členové KSČ 
nebo uchazeči o členství) se po roce 1989 zázračně změnili na zejména 
pravicové exponenty a odbory považují za obtížný hmyz. Zde je co dohánět. 
Vzhledem k vnějším podmínkám a ve srovnání s jinými institucemi považuji 
dosavadní historii OS KOVO za slušnou, i když ne bez chyb a omylů. 
 
ad 2 
Není mým úkolem hodnotit vlastní práci, od toho jsou jiní. Mojí prioritou byl 
nikoliv jen úspěch OS KOVO jako instituce, ale zejména prospěch zaměstnanců 
ve firmách, základních organizací a funkcionářů od předsedů až po důvěrníky. O 
tom jsem se snažil informovat jak orgány OS KOVO, tak i členskou základnu 
prostřednictví KOVÁKU (bohužel jen do té doby, kdy mi to v úrovni pravidelné 
rubriky bylo z iniciativy jednoho tehdejšího člena předsednictva a později 
moravského politika zakázáno). 
Za velmi významné považuji zákonné prosazení odborových organizací ve 
firmách jako „zástupců zaměstnanců“, což umožnila jak ochrana, tak 
ekonomické podmínky pro činnost. 



Samozřejmě, ne vše se podařilo. Nepodařilo se nám udržet odborovou majoritu 
v GENU (vinou zrady některých OS), my společně s dalšími čtyřmi svazy jsme 
své akcie neprodali. Výsledkem je alespoň vlastnictví několika nemovitostí. 
Za svůj velký neúspěch považuji i to, že se mi nepodařilo přesvědčit tehdejšího 
premiéra Miloše Zemana o tom, že okleštěný německý model tzv. podnikových 
rad v naší odborové struktuře, kde ve firmách fungují plně kompetentní a 
nezávislé odborové organizace s právní subjektivitou včetně práva rozhodnout 
o stávce (v Německu i dalších zemích nemají podnikovou, ale regionální 
odborovou strukturu), přímo ohrožuje naše podnikové odbory. Hluboce se 
skláním před našimi ZO OS KOVO, kterým se snad stále ještě daří eliminovat 
vznik impotentních rad dle Zemanova návrhu. 
Závěrem mi dovolte jednu ješitnou poznámku. Cením si své schopnosti nebát 
se „čůrat proti větru“, tj. postavit se argumentačně proti některým 
populistickým návrhům, které by mí voliči, členové Rady, nekriticky přijali, ale 
které by ohrozily ekonomiku svazu. To byl např. návrh zasílat zdarma týdně 
domů všem členům OS KOVO časopis KOVÁK. Jen náklady na poštovné (tehdy 
nebyl běžný internet ani mobily) by ekonomicky do dvou let svaz zlikvidovaly.  
Jsem hrdý na to, že se mi podařilo – i za cenu kompromisů – udržet jednotu 
svazu. A věřte, když se do hry dostávají na straně jedné ješitnost a na straně 
druhé závist, nebylo to lehké. 
 
ad 3 
OS KOVO byl, a věřím, že i je, jedním z lídrů odborů v ČR. A to ne kvůli své 
velikosti, ale kvůli kvalitě. ČMKOS vždy zástupce OS KOVO vysílá do tripartity a 
dalších orgánů. 
Stojí snad za zmínku, že ze šesti předsedů ČMKOS a jejich předchůdců, 
působících v ČR, byli a jsou čtyři z řad OS KOVO. Mám na mysli I. Pleskota, M. 
Štěcha, J. Zavadila a J. Středulu. M. Štěch je navíc již několik let druhým 
nejvyšším ústavním činitelem ČR. 
 
ad 4 
Integrace OS KOVO do mezinárodních struktur začala již v r. 1991, nejprve do 
Světové federace kováků (IMF) a následně do Evropské federace kováků (EMF). 
Zejména před přijetím do EMF jsme museli důkladně prokázat naši 
demokratickou strukturu. Tato členství neohrozilo ani rozdělení OS KOVO 
v roce 1993, především zásluhou opravdu civilizovaného a přátelského dělení. 
Členství v nadnárodních centrálách nám dalo nejen možnost čerpání zkušeností 
z odborové práce v kapitalismu, ale brzy i ovlivňovat zejména v EMF politiku 
této centrály. Kdyby stejně intenzivně pracovali naši politici i v institucích 
Evropské unie, možná by i nálada našich obyvatel nebyla nyní vůči EU tak 



negativní a naši extremisté a populisté by neměli šanci v nebezpečných 
hrátkách o vystoupení z EU. 
Působení v nadnárodních centrálách otevřelo možnost našich odborů působit 
v evropských a světových koncernových radách. To mimo jiné umožňuje 
kontaktem s vrcholnými představiteli nadnárodních koncernů čelit 
nemravnému působení těch českých manažerů, kteří se s tendencí rektálního 
alpinismu snaží zalíbit svým šéfům. Spolupráce s kolegy z odborů ze zahraničí je 
nezbytná. 
Připomínám rok 2003, kdy se v Praze konal kongres EMF právě v den referenda 
o vstupu ČR do EU. Přestože instituce EU páchají i nesmysly, alternativa lepšího 
řešení v době globální ekonomiky není. Chci věřit, že většina funkcionářů a 
členů OS KOVO nepodlehne demagogii populistů, jejich cílem je i být prvním 
kohoutem na malém smetišti a to malé smetiště z ČR udělat. 
 
ad 5 a 6 
OS KOVO a odbory v ČR nelze oddělit. Proto odpovídám společně. 
Nezávislé odbory vznikly jen z potřeb a vůle námezdních pracujících. Proto 
pokud budou existovat zaměstnanci, vědomi si solidarity (v jednotě je síla), 
kteří nepodlehnou iluzi „jen hodných zaměstnavatelů“ a „hodného státu“, 
budou existovat i odbory. Přitom takové populistické šíření vidím nyní nejen u 
některých politických stran, ale i u některých vrcholných politiků – nejen ze 
strany SPD, ale i u premiéra Babiše a prezidenta Zemana. Například zbožňování 
metod jistě schopných podnikatelů bratří Baťů má své ALE. Zapomíná se na to, 
že Baťové svojí sociální politikou čelili vzniku odborů ve svých firmách. Kdyby 
jinde v Československu odbory nebyly, asi by se chovali jinak. A zeptejte se ne 
jejich bývalých manažerů, ale řadových zaměstnanců, jaké pracovní podmínky 
tam panovaly. Vysoká fluktuace u Bati něčemu napovídá. 
Takže odbory včetně OS KOVO přežijí, pokud budou mít obětavé, vzdělané a 
inteligentní, statečné a čestné funkcionáře na všech úrovních a dobře 
informované členy, kteří si budou vědomi jejich užitečnosti pro zaměstnance. 
K tomu je potřeba schopnost pružné reakce struktury odborů dle měnících se 
podmínek (globalizace, automatizace, digitalizace, práce z domova, atd.) a 
schopnost funkcionářů nejen studovat, ale i do srozumitelné řeči překládat sice 
kvalitní, ale bohužel příliš vědecky nepřehledné analýzy odborných expertů. 
Jen obecně srozumitelné informace mohou motivovat řadové členy, kteří mají 
jiné starosti než studovat analýzy. 
 
To přeji odborům včetně OS KOVO. 
 
V Praze dne 10. 3. 2018                                                                     Ing. Jan Uhlíř 


