
Jak hodnotíte OS KOVO za 25 let jeho samostatného fungování? 

Na rozdělení odborů v působnosti OS KOVO v roce 1993 si pamatuji, poněvadž jsem byl 

zaměstnancem odborového svazu a navazovalo na rozdělení Československé republiky.  

Jsem velmi rád a s odstupem času si nesmírně vážím toho, že vše proběhlo v poklidu, bez 

emocí, i při rozdělování majetku odborů. Samostatné fungování vyplynulo ze situace a musím 

konstatovat, že náš odborový svaz pod vedením Ing. Jana Uhlíře, Josefa Středuly a v neposlední řadě 

pod vedením Jaroslava Součka držel a drží vlajkovou loď v rámci ČMKOS, kde působíme nejenom jako 

největší odborový svaz, co se týká počtu členů, ale také z pohledu profesních pracovníků jak na 

centrále, tak i v regionech. Období hodnotím kladně jak na celostátní úrovni, kde byl OS KOVO 

výrazně vidět při tripartitních jednáních i na jednáních v Poslanecké sněmovně při projednávání změn 

projednávaných zákonů, a také na podnikové úrovni, kde odborový svaz pomáhal při kolektivních 

vyjednáváních a podobně. 

Závěrem se musím zmínit i o OZ KOVO, se kterým náš OS KOVO udržuje nepřetržitý kontakt 25 

let a uskutečňují se společná jednání předsednictev obou svazů, za což velmi děkuji především 

předsedovi OZ KOVO PhDr. Emilu Machyňovi. 

Jak vidíte význam OS KOVO na poli odborů, zaměstnanců dnes a před 25 lety? 

OS KOVO na poli odborů představuje významnou roli, a to nejenom v úrovni průmyslu, ale i 

jiných odvětví, poněvadž do něho začínají vstupovat i nové subjekty působící mimo rámec 

odborového svazu (z OS ECHO, OS Potravinářů apod.). S obdobím před 25 lety se to velmi těžce 

hodnotí z důvodu toho, že je již jiná doba, než byla bezprostředně po revoluci v roce 1989 a ještě 

následně v období, kdy došlo k rozdělení odborového svazu. Porevoluční euforie, kdy předáci měli za 

sebou ještě stoprocentní odborovou organizovanost a chtěli změnit postavení odborů v České 

republice vyjednáváním nebo pomocí demonstrace či případně stávkou, je pryč. 

Postupem času došlo k poklesu členů na dnešních zhruba 25 procent a o to je práce v odborech 

složitější. Příčinou poklesu byl přirozený úbytek při odchodu do důchodu i prováděná privatizace 

firem i zakázaná odborová organizovanost ve firmách a v neposlední řadě i fakt, že ať jsi „odborář či 

nikoliv“, při výsledku kolektivního vyjednávání jsi na tom stejně. I přesto musí odbory hájit zájmy 

zaměstnanců, jejich mzdové, pracovní a jiné požadavky při kolektivních vyjednáváních, poněvadž je 

to jejich poslání. Jestliže si chtějí odbory udržet své místo ve společnosti, musí být viditelné na 

celostátní úrovni a nejenom v Praze. 

Co byste popřál OS KOVO do dalších let? 

Odborovému svazu KOVO bych do dalších let popřál, aby pokračoval v nastolené politice 

získávání nových členů (i seskupením), stabilní finanční úroveň, kvalitní funkcionářskou a 

zaměstnaneckou základnu a především výrazné osobnosti ve vedení odborového svazu, které by 

přesvědčily členskou základnu, ale i nečleny odborů o jejich důležitosti. Dále bych byl rád a přivítal 

bych, kdyby se podařilo navrátit odboráře ze ŠKODY Auto Mladá Boleslav i Kvasiny a Vrchlabí do 

Odborového svazu KOVO, čímž by se zvýšil potenciál a síla jednotlivých odborů. 

 



Jak vidíte budoucnost odborů v ČR obecně? 

Budoucnost odborů v České republice vidím do budoucna pozitivně za předpokladu, že 

nedojde k oslabení ČMKOS, jako představitele odborů ve vazbě na státní instituce (vláda, parlament) 

a zaměstnavatelské svazy v rámci tripartity. 

Dále si myslím, že nejdéle v horizontu 10 let by mělo docházet ke slučování příbuzných 

odborových svazů, např. OS KOVO – OS ECHO – OS Stavba, a tím k jejich posílení v souvislosti se stále 

se zhoršujícím výsledkem v kolektivním vyjednávání vyšších kolektivních smluv a podobně.  

 

 

 

 

 


