NAE SNAHA .

áení kamarádi, odboráøi, kolegové.
Dríte ve svých rukou první èíslo naeho obèasníku Odborové organizace.
Chvilku jsme pøemýleli jakým smìrem se ná obèasník bude ubírat a chtìli
bychom, abyste se na jeho tvorbì mohli podílet vy vichni. Pokud byste mìli
nìjakou zajímavou informaci nebo jen potøebu sdìlit nìco svým kolegùm, tak
prosím neváhejte a ozvìte se nám. A u jste odboráøi èi ne. Tento obèasník
patøí pøedevím vám.

Snaíme se v odborech poøád
hledat novou a tu nejsprávnìjí
cestu. Kromì vánoèního èlen
ského bonusu ve výi 1000 Kè
snad nezùstal kámen na kame
ni. Mladým odboráøùm pomá
háme asi nejvíce èástkou
10 000 pøi narození dítìte a
stejnou èástkou pøi uzavøení
a ve spoleènosti Bosal ÈR byli v tento den zaloeny Odbory.
sòatku. Pøíspìvek pozùstalým
se nám podaøilo ji zakompono
no je to k neuvìøení, ale odbory tu jsou ji 10 let.
vat do kolektivní smlouvy a pla
Moná namítnete a co se za tu dobu udìlalo ? Vìøte, e a se to na první pohled ne tí tudí pro vechny
zdá, tak hodnì. Samozøejmì e ty malé a pro vás bezvýznamné nejsou nikde vidìt ale zamìstnance naí firmy a nejen
vìøte e jsou souèástí soukolí naí práce, kolektivního vyjednávání.Mezi nae úspìchy pro odboráøe. To je právì to o
patøí i ty co nejsou vidìt a které pøímo týkají jednotlivých zamìstnancù. Dobrý pocit
co se snaíme aby bylo lépe
jsme mìli ze sváøeèe na AM, kterého mìli propustit, pøedseda odborù mu poradil a
zastal na osobním oddìlení a on se pak stal odboráøem a el na ohýbaèku. Práce ho
baví a kdy pøedsedu vidí tak ho zdraví s úsmìvem. Nebo samoivitelka z lisovny, která
mìla závané rodinné problémy chtìly ji propustit za to, e nela v sobotu do práce.
Ta se sice do odborù nepøihlásila, e je agenturní, ale dostala druhou anci.

A

Byli to obyèejní lidé, kteøí mìli dost odvahy, aby pøili a øekly, e potøebují pomoci.
Prostì to nepodepsaly a øekli, e si to musí rozmyslet J Zatím poslední úspìch byl, e
celé støedisko Manifold nemusí chodit 15 min dennì na víc zadarmo. Trvalo to sice
pøes dva mìsíce, ale podaøilo se vedení pøesvìdèit. Jedna paní pak pøila podìkovat a
to opravdu potìilo. i kdy nemluvila moc dobøe èesky.
Jako pøedseda odborù, svou èinnost mohu vykonávat jen díky naemu skvìlému týmu
a smeèky nezkrotných rejpalù co nejlépe vìdí, co a jak máme za nì dìlat J
Podpora co nejirí èlenské základny je pro nás nepostradatelná a musíme se snait se
o ní co nejlépe postarat. Roziøovat jí a hýèkat. Ochraòovat a bránit. Prostì jako rodinu
J Kdy jsem zaèínal v odborech tak nás bylo asi 15 a odbory trpìly stigmatem vypoèí
tavosti a prospìcháøství.
Zaloení nebylo nejastnìjím øeením tehdejí osobní situace nìkterých jejich èlenù.
Musím øíci e ne vech a zaloení odborového orgánu, který zastupuje zamìstnance je
dobrý poèin. Nikdo z nás nemùe øíci, jak by se v takovéto situaci zachoval. Také málo
kdo si dokáe pøiznat, e jeho výkon nemusí mít pro firmu pøínos. Pro odbory to ale byl
pøínos, co se týèe zaloení. Druhou stranu bylo, stigma e si nìkdo zaloil odbory, aby
ho nevyhodily. Nikdo ale nechce jen tak dostat výpovìï. V souèasné dobì je nás mno
hem víc a vìøím, e tento stav není koneèný.
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JEDNO MALÉ POVÍDÁNÍ U SVAÈINY
Sedìl jsem u stolu s pár kolegy a pojídali jsme svaèinu.
Mùj kolega neodboráø, zapoèal docela zajímavý rozhovor.
Místopøedsedo, mám urèitý pracovní problém se svým nadøízeným, spustil mùj kolega, neví náhodou, který
právní pøedpis tuhle problematiku øeí?
Základním právním pøedpisem, který øeí problematiku pracovnìprávních vztahù, je zákoník práce, jinak je to
zákon è. 262/2006 Sb.
Platí tento pøedpis pro vechny firmy? pokraèoval kolega.
Ano, ale pøesto nemusí být práva a povinnosti ve vech firmách èi spoleènostech stejné znìla má odpovìï.
To je nìjaké divné, to mi musí vysvìtlit.
Vysvìtlení je velmi jednoduché
Zamìstnavatel, u kterého nepracují odbory, mùe vydat vnitøní pøedpis, ve kterém bude uvedena (kdy to pøe
enu) pouze jedena jediná vìta  JEDE SE DLE ZÁKONÍKU PRÁCE. Pøeloeno do èetiny  splním zamìstnancùm
pouze to, co mi ukládá ZP, nic víc. A není síla, která by dokázala toto rozhodnutí zmìnit. Ale v pøípadì, e odbory
u zamìstnavatele jsou, je situace pro zamìstnance daleko pøíznivìjí. Zákoník práce zamìstnavateli ukládá uza
vøít kolektivní smlouvu, kdy u nìj pùsobí odborová organizace, lépe øeèeno kolektivní smlouvu zamìstnavatel
uzavírá pouze s odborovou organizací. Odborová organizace má pak tedy monost vyjednat lepí podmínky, ne
jsou zakotveny v zákoníku práce. Ale musím upozornit, e proces kolektivního vyjednávání není jednoduchý,
kdy to moná tak vypadá. Dùleité je vìdìt, e kolektivní smlouva je bezesporu nejsilnìjí a nejdùleitìjí
oprávnìní, kterým odborová organizace disponuje. Ale to jsme se dostali daleko, pùvodnì jsi øíkal nìco o tom,
e má pracovní problém se svým nadøízeným, mohu ti nìjak pomoci?
Kolega reagoval slovy: Nechci to tady vytahovat pøed tolika lidmi, najdu si ten zákoník práce a pokusím se
najít odpovìï. Ale kdy si nebudu vìdìt rady, mohu se na tebe obrátit? Ale jistì, co se týèe rad, nerozli
uji, zda se jedná o odboráøe èi nikoliv.
Do debaty pak zasáhl dalí pracovník (spolujedlík u stolu), z jeho otázky vyplývá, e je odboráø. Proè by
mìly odbory radit i tìm, kteøí v odborech nejsou?
obrátil jsem se k nìmu: Myslí si, e pro odbory nìkoho získáme, kdy budu odpovídat: Nejsi v odborech,
tobì radit nebudu! Osobnì si myslím, e nikoliv, spíe naopak.
Ano, poloená otázka patøí mezi otázky, které mi kladou odboráøi nejèastìji, jako napø. proè být v odbo
rech, proè platit èlenské pøíspìvky, kdy nemám prakticky ádné výhody oproti neodboráøùm! A musím
pøiznat, e tyto otázky mají své opodstatnìní. I já si uvìdomuji, e není spravedlivé, aby vichni pracovníci
mìli výhody stejné, a jsou odboráøi èi nikoliv, zda se nìèím pøièinili nebo ne, ale já jsem zákony neschvalo
val.
Do debaty zasáhl dalí spolujedlík. Já nejsem v odborech, mám se cítit provinile?
Nikdo po tobì nechce, aby ses cítil provinile, ale na druhé stranì si uvìdom, e výhody, které plynou z Ko
lektivní Smlouvy, nespadly z nebe, e se o to musel nìkdo postarat. A byly to odbory, které tyto výhody do
kázaly zajistit a v ádném pøípadì to nebylo jednoduché a snadné.
Místopøedsedo, ty se tady stále ohání argumentem, e já jako neodboráø èerpám nìjaké výhody, které
vybojovali odboráøi, ale já si nejsem nièeho vìdom. Tak o èem je øeè? Tato otázka semnou viditelnì za
cloumala, zeptal jsem se: Je tady více lidí, kteøí smýlejí stejnì?
Pár spolustolovníkù souhlasnì pøikývlo.
 Vae neznalost a neinformovanost je zaráející. Na vysvìtlování bych potøeboval daleko více èasu a pro
storu. Ale zkusím to jinak. Poloím vám nejdøíve pár otázek, na které mi odpovíte ano èi ne.
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1. Èerpali jste loni 5 týdnù dovolené?
2. Èerpali jste pøíplatek za pøesèas o víkendu 50%?
3. Èerpali jste pøíspìvek na penzijní pøipojitìní 500 Kè?
4. Dostali jste firemní odmìnu pøi pracovním jubileu?
5. Dostali jste Stravenky ve výi 1 760 Kè kadý mìsíc?
Vidím, e jste pokyvovali hlavami, e ano. Tìch výhod je samozøejmì jetì celá øada, mohl bych v otázkách po
kraèovat, ale to mi prozatím staèí. A teï se zeptám, na jakém základì jste èerpali výhody, kdo vám dal ty peníze,
je to povinnost zamìstnavatele dána zákonem?
Slyím, e na vechny otázky jste shodnì øekli ano. A pøitom jsem zaslechl, e výhody jsou pøece dané kolektivní
smlouvou. Ano, dotyèný má pravdu. Vechny tyto výhody, a v penìní èi jiné formì, plynou z KS. A KS vyjednal s
majiteli kdo? Samozøejmì odboráøi. Take, kdy to shrnu, výhody vyjednané odbory jsou vyuívané vemi pra
covníky. A to je skuteènost. Lidovì øeèeno: odboráøi si platí autobus, ve kterém si vozí zadky vichni a nìkteøí
mají jetì drzost plivat okolo sebe.
Do debaty se znovu zapojil odboráø:  Z tvých odpovìdí vyplývá, e je jednoduí a ekonomicky výhodnìjí v od
borech nebýt ne být?
No jednoduí  ne, nevidím nic sloitého být v odborech a ekonomicky výhodnìjí  snad pouze krátkodobì.
Proè jen krátkodobì?
Protoe odbory potøebují mít urèitou sílu, aby mohly øíct  zastupujeme tolik a tolik odboráøù. A èím víc nás bu
de, tím více bude hlas silnìjí a pozice pro vyjednávání lepí. A kdy odbory nebudou, tak kdo nìco vyjedná? Pùjde
nìkdo z vás, co tady sedíte, na konci roku za svým nadøízeným a bude poadovat navýení platu, zvýení pøíspìvku
na stravu, na pøipojitìní nebo bude poadovat jiné výhody ke svému platu? Jak se tak dívám okolo, asi nikdo.
Take budete radìji oèekávat, e majitel a jeho statutární zástupci se kadým rokem smilují a pøidají kadému 
sami od sebe, z dobré vùle, popø. aby si udìlali radost? Kdo tedy pøedstoupí pøed zamìstnavatele? No vidíte, je
dinì odbory se toho ujmou právì i za Vás, kteøí nejste èleny.
Debata pokraèovala dále.
Ví, Místopøedsedo, celkem jsi mi potvrdil vechno, co jsem si myslel. Pøiznám se, e jsem ji nìkolikrát koketoval
s mylenkou, e vstoupím do odborù. Ale brzdilo mne nìkolik vìcí, napø. povìst z totality, moná ikana za èlen
ství v odborech a taky e nebráníte své èleny  slyel jsem, e byl proputìn i èlen odborù.
Pokusím se odpovìdìt postupnì na tyto pøipomínky.

1. Totalita  ano, èerné období odborù, kdy ztratily pùvodní smysl, protoe jsme si vládli sami sobì a ádní vyko
øisovatelé tady nebyli, s tím se opravdu nedá nic dìlat. Ale èasy se zmìnily a odbory zaèínají mít smysl a to èím
dál víc.
2. Moná ikana ze strany zamìstnavatele za èlenství v odborech  domnívám se, e nehrozí. Pracujeme ve vyspì
lé spoleènosti, odbory tady nevznikly vèera jako nìco umìlého, co sem nepatøí. e dochází ke støetùm èi sporùm
je zcela logické a dá se øíci, e je to normální. A pokud se jedná o monou ikanu ze strany jednotlivého nadøízené
ho, myslím si, e je to moné celkem jednodue øeit.
3. A co se týèe proputìní èlena? Pravda je taková, e nelze ádného pracovníka ochránit, pokud to on sám ne
chce.
Chce øíct, e pokud se vás odboráø, kterému hrozí proputìní, obrátí, uchráníte ho?
No uchráníme, to je moc silné slovo. Ale v pøípadì, e odboráø jeli po pracovní stránce spolehlivý a kvalitní, tak
se za nìho postavíme a budeme poadovat po zamìstnavateli, aby mohl dále v organizaci pracovat. A zároveò
jsme schopni mu zajistit bezplatnou právní ochranu.
Jetì mám poslední otázku  budu mít aspoò nìjakou výhodu, e budu v odborech, kromì toho, e mohu platit
èlenské pøíspìvky?
Samozøejmì napø. máme bezplatnou právní pomoc pøi pracovních sporech, na konci roku penìní bonus tzv
kaprovné ve výi 1000kè, pokud se ti bìhem èlenství narodí mimèo nebo se oení tak 10000 kè A budeme se
snait, aby výhod pro nae èleny bylo èím dál více.
Po této odpovìdi se zaèali vichni zvedat.
Díky za kolení, místopøedsedo.
Pokud vám to pomohlo pochopit problematiku odborù a nejenom odborù, tak jsem rád.
Bylo po svaèinì a mi se odebrali ke svým strojùm
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3

Zisky naeho podniku se pohybují v milionech euro a pøesto to v loòském roce nestaèilo na vyplácení tøináctých
platù. Musíme jednat o zmìnì systému odmìòování. Stravenky na které si kadý pøispívá 45% se nám podaøilo
zhodnotit z 45 Kè na 80 Kè. Kadý zamìstnanec má nárok na pøíspìvek na ivotní pojitìní nebo dùchodové pøi
pojitìní ve výi 500 Kè mìsíènì. Povedlo se nám v dobì krize udret i pøes tlak zamìstnavatele týden dovolené
navíc.
O mnoství úspìchù se nemluví ale postupnì se projevují, tak jako pøedloòské navýení minimální tabulkové
mzdy o 200 Kè. No . vimnou si toho pouze ti s nejniími pøíjmy ve firmì ale i to jsou zamìstnanci.
Jednotlivý zamìstnanec toho pøíli ve vztahu k zamìstnavateli neprosadí. Proto vám èlenství v naem organizo
vaném kolektivu zajiuje ochranu zamìstnaneckých práv a nárokù, monost porad a konzultací v pøípadì vaich
problémù a jejich øeení. A e tìch problémù se mùe pøi naí práci vyskytnout celá øada, to jistì vichni víte.

Odborová organizace je zástupcem vech zamìstnancù. Nasloucháme vaim názorùm a podnìtùm ke zlepení
pracovních podmínek a snaíme se je prostøednictvím kolektivního vyjednávání uvést v ivot. Pouze èlenùm vak
poskytujeme nadstandardní servis v podobì napø. bezplatného právního poradenství, zprostøedkování bezplatné
právní pomoci vè. zastupování pøed soudem èi sociální pomoci v tíivých ivotních situacích.
Svým èlenstvím vyjadøujete podporu naí èinnosti a usnadòujete pozici pro jednání se zamìstnavatelem. Odboro
vá organizace je jako jediná oprávnìna uzavøít se zamìstnavatelem Kolektivní smlouvu, ve které jsou upraveny
výhodnìjí pracovní podmínky a zamìstnanecké benefity.

Jeliko nae první èíslo je
koncipováno spíe agitaènì
Rádi uvítáme vá názor na
ná poèin vydání tohoto ob
èasníku a vae námìty pro
pøítí èísla. Co by tu nemìlo
chybìt Neváhejte nás kon
taktovat !! Vae anonymita
je zaruèena

Závìrem bychom vám jetì øekli pár slov k naí práci.
Vechnu odborovou práci dìláme prakticky zdarma a zpravidla ve
svém volném èase! Dìláme to z pøesvìdèení a dìláme to proto, aby
chom hájili VAE zájmy a hlídali dodrování povinností, které
k nám zamìstnavatel má.
Odbory jsou zde proto, aby pøedevím hájily vae zájmy!
(jsme na to pøipraveni!) spousta z vás ani nereagovala na aktualizaci
dat a telefonních èísel L Jak se pak dozvíte e se jednoudvakrát
roènì koná setkání.??? e se dìje nìco dùleitého a neodkladného..
Na poslední akci, kdy jsme losovali vìcné ceny nepøiel NIKDO L
jen mi, co jsme akci poøádali. A to nás velice mrzí. :/ ..
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