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Předkládá: Mgr. Ondřej Fedoročko, předseda OS
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VYHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍ ČINNOSTI OS
V ROCE 2021
Zahraniční činnost Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (dále jen: OS) vycházela v roce
2021 ze schváleného plánu zahraničních styků na rok 2021 s tím, že se stejně jako v minulých
letech obecně předpokládalo, že oblast zahraniční činnosti bude aktuálně doplňována i v průběhu
roku 2021 podle aktuálních potřeb, zejména pak s ohledem na členství OS v Evropské odborové
průmyslové federaci industriaAll Europe a možností s ohledem na pandemii covid-19.
V oblasti zahraničních styků pokračoval v rámci možností trend spolupráce s partnery, s nimiž OS
udržuje dlouholeté bilaterální vztahy, a dále s centrálou IndustriAll.
V zahraniční oblasti nadále pokračovaly činnosti související s členstvím zaměstnavatelských
subjektů, v nichž působí zahraniční kapitál, v evropských podnikových radách (dále jen: EPR).

A. Přijetí zahraničních delegací
Plán zahraničních styků na rok 2021 nepočítal ani s jednou konkrétní akcí související
s přijetím zahraniční delegace.

B. Vyslání zahraničních delegací - účast na akcích mezinárodního charakteru
Plán zahraničních styků na rok 2021 v části vyslání zahraničních delegací nepočítal
s žádnou konkrétní akcí. Kvůli pandemii Covid-19 se počítalo s tím, že veškerá zahraniční
činnost bude probíhat formou online.

Účast na akcích mezinárodního charakteru:
Formou online se OS SKP se za rok 2021 zúčastnilo těchto jednání:
•

schůze industriAll pro automobilové odvětví
Schůze industriAll pro automobilové odvětví se konala formou online dne 16. 3.
2021. Na schůzi industriAll pro automobilové odvětví byly rozebrány výrobní ztráty
v automobilovém průmyslu za rok 2020, kdy celkové výrobní ztráty způsobené Covid19 za rok 2020 činily 4,243 577 vozidel, což je 22,9 % z celkové produkce Evropské
unie v roce 2019. K této ztrátě došlo důsledkem odstávek továren v souvislosti s Covid19 a výrobní kapacita se ani k dnešnímu dni nevrátila na předkrizovou úroveň. Dále se
schůze industriAll pro automobilové odvětví zabývala strategií EU v oblasti baterií,
protože baterie jsou strategickou součástí čistého a digitálního přechodu v Evropě a
klíčovou základní technologií nezbytnou pro konkurenceschopnost automobilového
odvětví. Evropská komise tak usiluje o to, aby se Evropa stala světovým lídrem v
oblasti udržitelné výroby a používání baterií.
Dalším bodem jednání byla situace ohledně nedostatku polovodičů, kdy výrobci
polovodičů během koronavirové pandemie směřovali produkci do jiných odvětví než
automobilového průmyslu, zejména do oblasti spotřební elektroniky.
Jednání se za OS zúčastnila Hrabě Tereza, specialista pro BOZP a organizační činnost.
Další jednání automobilové odvětvové sítě se konalo formou online dne 18. 5. 2021.
V první řadě se jednání zaobíralo Zelenou dohodou pro Evropu o snížení emisí
skleníkových plynů do roku 2030, kdy snížení emisí by do tohoto roku mělo činit 55 %
oproti roku 1990. Zelená dohoda reaguje na Pařížskou dohodu, Pařížská dohoda byla
přijata smluvními stranami Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v prosinci 2015.
Pařížská dohoda z hlediska svého obsahu formuluje dlouhodobý cíl ochrany klimatu,
jímž je přispět k udržení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2° C v
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porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí (1990) a udržet, aby nárůst teploty
nepřekročil hranici 1,5° C také oproti obdobím před průmyslovou revolucí. Dle
Pařížské dohody každá smluvní strana pravidelně předkládá svoje vnitrostátně
stanovené národní příspěvky, ve kterých stanovuje svoje závazky snižování emisí
skleníkových plynů.
V rámci schůze industriAll bylo zdůrazněno, že průměrné emise CO2 z automobilové
dopravy se zatím postupně zvyšují. U nových vozidel se emise daří razantně snižovat,
celkový negativní vývoj emisí v dopravě ovlivňují rostoucí dopravní výkony, stárnoucí
vozový park a doposud omezená motivace zákazníků pořizovat si nízkoemisní
a bezemisní vozidla. Požadavek rychlého snižování emisí proto nutí výrobce
automobilů, aby ještě více investovali například do elektromobility. Nicméně rozvoji
elektromobility brání samotná nedostatečná infrastruktura dobíjecích stanic pro
elektromobily a EU do ní bude muset investovat nemalý objem finančních prostředků,
aby mohlo dojít ke spravedlivému přechodu v automobilovém průmyslu.
Jednání se za OS zúčastnila Hrabě Tereza, specialista pro BOZP a organizační činnost.
Dne 28. 9. 2021 se konala formou online třetí schůze pro automobilové odvětví.
Jednání automobilového sektoru se zabývalo hlavně balíčkem „Fit for 55“, který
Evropská komise předložila dne 14. července 2021 a o kterém teď jednají na půdě
Evropského parlamentu zástupci všech členských zemí. Balíček „Fit for 55“ je soubor
opatření, která mají přispět k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu.
Evropská komise navrhuje náročnější cíle v oblasti snížení emisí CO2 u nových
osobních automobilů a dodávek. Od roku 2030 by mělo dojít ke snížení emisí z
osobních automobilů o 55 % oproti roku 1990, o 50 % pro dodávky a od roku 2035 by
se měly vyrábět automobily s 0 % emisí skleníkových plynů.
Komise rovněž podporuje růst trhu s vozidly s nulovými či nízkými emisemi. Snaží se
zejména zajistit, aby existovala infrastruktura potřebná k nabíjení těchto vozidel, a to
na krátké i dlouhé trasy. Kromě toho se na silniční dopravu bude od roku 2026
vztahovat systém obchodování s emisemi, což znamená, že za znečišťování se bude
platit. To podpoří používání ekologičtějších paliv a investice do čistých technologií.
Balíček „Fit for 55“ znamená, že od roku 2035 skončí prodej automobilů se
spalovacími motory a ty co jsou již na trhu, budou zatíženy emisní daní za znečišťování
ovzduší. Nicméně změny musí být postupné a v rozumném časovém horizontu.
Systém ETS je systém pro obchodování s emisemi a ten se nově rozšíří jak na budovy,
tak právě na silniční dopravu. Komise pokládá schéma obchodování s emisními
povolenkami za ústřední nástroj pro nákladově efektivní snižování emisí skleníkových
plynů. Komise navrhuje zahájit obchodování s emisemi v obou těchto sektorech od
roku 2026.
IndustriAll v rámci schůze pro automobilový průmysl zdůrazňuje, že tyto cíle mají
mnoho úskalí. Ve většině zemí není zajištěná dostatečná infrastruktura dobíjecích
stanic pro elektromobily, pořizovací cena elektromobilů je vysoká a jen malé procento
lidí, si je bude moct pořídit. Dále není zajištěna kvalita elektromobilu kupovaného z
druhé ruky, není jasná životnost elektromobilu a v neposlední řadě se stále většina
baterií do elektromobilů vyrábí mimo EU. Musíme také myslet na to, že je třeba zlepšit
infrastrukturu autobusové, a hlavně vlakové dopravy.
Dalším bodem jednání byla nedostupnost polovodičů. Nedostatek polovodičů nastal v
době pandemie Covid-19, kdy se velcí výrobci polovodičů do automobilů rychle
přeorientovali na výrobu polovodičů pro spotřební elektroniku, aby pokryli v době
pandemie vzrůstající poptávku po spotřební elektronice. Z důvodu nedostatku
polovodičů stoupla jejich cena, výrobci polovodičů nemají potřebu změnit stávající
situaci, kdy cena jejich dodávaného zboží stále roste. Automobilky na nedostatek
polovodičů reagují různě, dochází buď k zastavení výroby a většina rozdělaných aut
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stojí, nebo se snaží upravovat modely aut tak, aby potřebovali co nejméně polovodičů.
Například v České republice zastavila Škoda výrobu na pár týdnů jak v roce 2020 tak i
v roce 2021. Naopak Peugeot do svého modelu 308 vrátil klasické analogové budíky
„přístrojovky“ na místo displeje. Problém je to, že jsme závislý na dodávání
polovodičů ze zemí mimo EU, EU není ve výrobě polovodičů soběstačná. Je dost
pravděpodobné, že některé automobilky investují do výroby vlastních čipů.
Dne 19. června 2021 Evropská komise spustila Průmyslovou alianci pro procesory a
polovodičové technologie. Cílem této aliance je „identifikovat současné mezery ve
výrobě mikročipů a technologického vývoje potřebného k tomu, aby společnosti a
organizace prosperovaly“. To „pomůže konkurenceschopnosti společností, zvýší
evropskou digitální suverenitu a uspokojí poptávku pro příští generaci bezpečných,
energeticky účinných, výkonných čipů a procesorů“. Součástí iniciativy bude zřízení
dalších výrobních kapacit.
IndustriAll tuto iniciativu vítá, protože je skutečně nejvyšší čas jednat. Evropské
odbory v polovodičovém průmyslu zahájily výzvu ke sjednocené průmyslové strategii
pro toto odvětví již více než před deseti lety. Bohužel až donedávna nebyly vyslyšeny a
ztratilo se mnoho času. Evropa nadále ztrácí svůj podíl na trhu v polovodičovém
průmyslu, který je nyní těsně pod 10 %. Je proto dobrou zprávou, že Evropská komise
identifikovala problém a rozhodla se jednat s plánem zdvojnásobit výrobu polovodičů
v Evropě do roku 2030. Iniciativy povedou k obrovským investicím a jsou závazkem
pro budoucnost odvětví v Evropě.
Průmyslová aliance má zvláštní význam, protože není pouze nástrojem pro směřování
finančních prostředků v tomto odvětví. Pouze úzkou spoluprací všech aktérů v odvětví
na technologickém pokroku a příležitostech lze zajistit budoucnost tohoto odvětví v
Evropě.
Jednání se za OS zúčastnila Hrabě Tereza, specialista pro BOZP a organizační činnost.

•

jednání Výkonného výboru industriAll
Ve dnech 14. – 15. 4. 2021 se konalo online jednání Výkonného výboru industriAll.
Jednání začalo souhrnem informací z posledního Výkonného výboru industriAll, které
se konalo online ve dnech 24. - 25. 11. 2020. Následovala prezentace aktuální
ekonomické krize v souvislosti s Covid-19. Byla zdůrazněna potřeba boje na úrovni
nadnárodních organizací. Bylo zdůrazněno, že krize spojená s Covid-19 způsobila
ještě větší rozdíly mezi nejchudší a nejbohatší vrstvou a že je zapotřebí existence
silných odborů jak na místní, tak na národní, ale i úrovni evropské. Bylo konstatováno,
že země v jižní Evropě platí za krizi daleko vyšší cenu, a to z důvodu ztráty příjmu
z turistiky např.: Řecko a Španělsko přišlo v roce 2020 o desetinu svého HDP. Oproti
tomu země severní Evropy přišly pouze o 3 - 4 % HDP. V České republice došlo
v roce 2020 k poklesu o 5,7 % HDP.
Dalším bodem jednání byl Nástroj pro obnovu a odolnost (RRF Recovery and
Resilience Facility), tedy Národní plán obnovy. Národní plán obnovy je
podpora oživení a odolnosti tuzemské ekonomiky po zasažení pandemií Covid-19.
Všechny země měly předložit svůj plán obnovy do 30. 4. 2021. Nástroj pro obnovu a
odolnost zahrnuje oblast digitální ekonomiky a společnosti, inovativní startup a nové
technologie, digitální transformaci podniků, snižování spotřeby energie, transformaci
průmyslu a přechod na čistší zdroje energie, rozvoj čisté mobility, renovaci budov a
ochranu ovzduší, rozvoj cirkulární ekonomik a recyklaci a průmyslovou vodu,
modernizaci služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, podporu výzkumu a vývoje v
podnicích a zavádění inovace do podnikové praxe a zvýšení odolnosti systému
zdravotní péče.
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V krátkosti byl v dalším bodě projednán summit v Portu, který následně proběhl 7. až
8. 5. 2021. Hlavním tématem summitu v Portu byly otázky spojené s pandemií Covid19. Konkrétně se řešila výroba a distribuce očkovacích látek, digitální Covid certifikát,
který by měl znovu umožnit bezpečné cestování, a mezinárodní solidarita.
Jednání Výkonného výboru industriAll se také zabývalo otázkou Brexitu a dohodou o
obchodu a spolupráci s názvem Evropská odborová jednota po Brexitu, ale také
například dohodaou o investicích mezi EU a Čínou s názvem „CAI“.
V rámci jednání se také diskutovalo o pracích z domova tzv. „home officech“ a
nutnosti upravit tento způsob práce v rámci právních systému jednotlivých zemí. Práce
z domova se stala v době pandemie zcela běžnou formou práce, aniž by měla
jakýkoliv právní rámec. Je třeba myslet u práce na dálku na bezpečnost a zdraví při
práci a dostatečné technické vybavení zaměstnanců. S prací na dálku také souvisí
digitalizace, jejíž proces byl v rámci pandemie Covid-19 urychlen. Nicméně je třeba
myslet na zaměstnance, kteří nejsou technicky zdatní a kterým digitalizace způsobila
velké překážky v práci.
Dalším bodem jednání byla Zelená dohoda pro Evropu, což je soubor opatření, která
mají za cíl dosáhnout udržitelného hospodářství EU. Na základě Zelené dohody pro
Evropu by se emise skleníkových plynů v Evropě měly snížit do roku 1930 o 55 %
oproti roku 1990 a do roku 1950 by se Evropa měl stát první klimaticky neutrálním
kontinentem. K dosažení tohoto cíle bude nutné přijmout náležitá opatření ve všech
odvětvích našeho hospodářství:
•
•
•
•
•
•

investovat do technologií šetrných k životnímu prostředí,
podporovat průmysl ve vývoji inovací,
zavádět čistší, levnější a zdravější formy soukromé a veřejné dopravy,
dekarbonizovat odvětví energetiky,
zajistit vyšší energetickou účinnost budov,
spolupracovat s mezinárodními partnery na zlepšení celosvětových norem v oblasti
životního prostředí.

EU bude rovněž poskytovat finanční podporu a technickou pomoc těm, které přechod
na zelenou ekonomiku nejvíce zasáhne. Jde o tzv. mechanismus pro spravedlivou
transformaci. Ten má v období 2021–2027 přispět k mobilizaci nejméně 100 miliard
eur v nejvíce postižených regionech. Industriall v rámci Výkonného výboru
zdůraznilo, že je důležité, aby transformace proběhla spravedlivě a aby došlo
k podpoře ekonomicky slabších zemí.
Posledním bodem jednání Výkonného výboru industriAll bylo kolektivní vyjednávání,
které bylo také ohroženo pandemií Covid-19. Zaměstnavatelé využívali různá opatření
k omezení práv zaměstnanců. Je třeba aktivního zapojení odborů pro prosazení
uzavírání kolektivních smluv.
Evropská komise se aktivně věnuje zjišťování, zda současná pravidla hospodářské
soutěže nebrání kolektivnímu vyjednávání osobám samostatně výdělečně
činným. Tyto osoby se mohou dostat do situace, kdy mají velmi omezené vyjednávací
možnosti vůči firmám nebo subjektům, kterým poskytují své služby, což může vést
k horším pracovním podmínkám a odměnám za práci.
Jednání se za OS zúčastnili Mgr. Fedoročko Ondřej, předseda OS, a Hrabě Tereza,
specialista pro BOZP a organizační činnost.
Další jednání Výkonného výboru proběhlo dne 1. 6. 2021, tj. v den konání III.
Kongresu industriAll, formou online. Toto jednání bylo pouze technického rázu a
mělo za cíl sjednotit postup při hlasování na III. Kongresu industriAll a jiné technické
prvky.
4

Online jednání se za OS SKP zúčastnili Mgr. Fedoročko Ondřej, předseda OS, a Hrabě
Tereza, specialista pro BOZP a organizační činnost.
Dne 22. 9. 2021 proběhlo formou online jednání mimořádného Výkonného výboru
z důvodů nutnosti schválení některých dokumentů. Prvním dokumentem ke schválení
byl program právě nadcházejícího Výkonného výboru industriAll konaného na
přelomu listopad/prosinec. Původně bylo v plánu zorganizovat tento Výkonný výbor
formou online. Jelikož je však již ve všech zemích dostupné očkování proti
onemocnění Covid-19 a je možné cestování s „covid pasem“, navrhuje se, aby se tento
Výkonný výbor uskutečnil hybridní formou; a to fyzicky i formou online pro ty, kteří
se fyzicky zúčastnit nemohou. IndustriAll však apeluje na své členy, pokud je to
jenom trochu možné, aby se zúčastnili jednání fyzicky.
Druhým dokumentem ke schválení byl dokument s názvem Politická platforma - jen
přechodná kampaň, se sloganem „nic o nás, bez nás“. IndustriAll samozřejmě
podporuje Zelenou dohodu a nový cíl dekarbonizace do roku 2030, tedy snížení emisí
o 55 % oproti roku 1990, ale zároveň apeluje na spravedlivý proces této
dekarbonizace. Je třeba zamezit tomu, aby proces dekarbonizace vedl k
deindustrializaci. Přední lídři EU se v dokumentu Mechanismus spravedlivého
přechodu (oficiální název The Just Transition Mechanism – dále jen „JTM“) zavazují,
že přechod ke klimaticky neutrální ekonomice proběhne spravedlivě a nenechá nikoho
pozadu. Poskytne cílenou podporu, která má pomoci zmobilizovat nejméně 65–75
miliard eur v období 2021–2027 v nejvíce postižených regionech, aby se zmírnil
socioekonomický dopad přechodu. IndustriAll apeluje, aby zmiňovaná podpora byla
skutečná, aby nezůstalo pouze u slov. Apeluje také, aby byl znovu důkladně zmapován
dopad dekarbonizace v jednotlivých regionech, aby podpora byla co nejefektivnější. V
červnu 2021 byl schválen europoslanci výraznou většinou hlasů fond pro spravedlivou
transformaci, s oficiálním názvem Just Transition Fund (dále jen JTF). Dle industriAll
je JTF pro odboráře velkou výhrou. V rámci JTF dojde v České republice k podpoře
uhelných regionů jako je Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj v přeměně
ekonomiky. Financovat se bude zejména pořízení nových technologií v rámci
snižování emisí skleníkových plynů, nebo rekvalifikace pracovníků z oblasti těžby
uhlí. Každá členská země EU může čerpat z fondu JTF, a ačkoliv industriAll vítá tuto
podporu, apeluje na nutnost podílení se odborů na této přeměně, aby finanční
prostředky byly opravdu použity tak, jak mají, aby došlo k podpoře zaměstnanců, kteří
v důsledku této transformace přijdou o zaměstnání.
Posledním dokumentem ke schválení byl dokument s názvem Mobilizace pro
spravedlivý přechod. Během kongresu industriAll Europe (1. – 2. 6. 2021) hovořilo
několik účastníků o (nedostatečném) provádění skutečného a zásadního spravedlivého
přechodu pro pracovníky ovlivněné dalším prováděním evropských klimatických
politik a konkrétněji evropské Zelené dohody. Někteří účastníci výslovně uváděli
potřebu „mobilizace“ v rámci spravedlivého přechodu. EU v červenci předložila
balíček s názvem „Fit for 55“, odkazující právě na plány Zelené dohody pro Evropu
dosáhnout do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů minimálně o 55 % oproti
roku 1990. Balíček „Fit for 55“ je souborem návrhů na revizi a aktualizaci právních
předpisů EU a na zavedení nových iniciativ, který má zajistit, aby byly politiky EU v
souladu s klimatickými cíli dohodnutými Radou a Evropským parlamentem.
Celá dekarbonizace bude velkým zásahem do všech ekonomik, industriAll požaduje,
aby zdroje pro spravedlivou transformaci byly dostatečné, protože tak, jak jsou
schválné nyní, dostatečné nebudou. Dále požaduje sociální dialog a větší účast
pracovníku, protože těch se dekarbonizace dotkne nejvíc.
Všechny tři výše zmíněné dokumenty byly během online jednání mimořádného
Výkonného výboru industriAll konaného dne 22. 9. 2021 schváleny.
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Jednání se za OS zúčastnila Hrabě Tereza, specialista pro BOZP a organizační činnost.
Poslední jednání Výkonného výbor industriAll v roce 2021 proběhlo ve dnech 30.
11. 2021 – 1. 12. 2021 v Belgii – Elewijtu.
OS SKP se však vzhledem k zhoršující se situaci s počty nakažených Covidem-19
zúčastnil online. Toto poslední jednání Výkonného výboru mělo podnázev „Opětovné
připojení pro spravedlivý přechod“. Prvně došlo k přivítání prezidentem industriAll
Europe MichaelemVassiliadisem. Následně byl ve zkratce připomenut obsah
posledního jednání Výkonného výboru industriAll ze dne 22. 9. 2021. Následoval
obecný politický úvod a zpráva sekretariátu. Dalším bodem jednání byl spravedlový
přechod a to hlavně aktuálně balíček “fit for 55”. Jednání se take zabývalo kolektivním
vyjednáváním a sociální politikou, budováním moci odborů, ale také například
problematikou kolem nedostatku polovodičů. Celkově se projednávalo 19 dokumentů
a to:
1) Akční plán k realizaci Strategického plánu 2021-2023
2) Ekonomické řízení podporující „lepší zelený a digitální normál“, který funguje
pro všechny
3) Zkrácený zápis z kongresu
4) Potvrzení předsedů výborů pro politiku (stanovy, čl. 21 písm. f.) a pracovní
skupiny BTUP
5) Potvrzení členů tří politických výborů
6) Finanční zpráva kongresu 2021
7) Seznam nových industriAll Europe EWC-SE WC koordinátorů
8) Střednědobá událost 2023
9) Zápis - Výkonný výbor - 01-06-21
10) Zápis - Výkonný výbor - 14-15-04
11) Zápis – Výkonný výbor – 22.–9.
12) Nové žádosti o přičlenění a zproštění odpovědnosti, možná vyloučení podle čl.
9c Stanov
13) Přehled výsledků první poloviny roku 2021 a rozpočtu na rok 2022
14) Posílení odborové činnosti s osobami se zdravotním postižením a pro osoby se
zdravotním postižením
15) Evropský polovodičový průmysl potřebuje dobře promyšlenou
16) Balíček Fit-for-55 - Pozice industriAll Europe
17) Směrem k dekarbonizovanému průmyslu kruhových plastů
18) Aktualizovaný seznam nominací do výkonného výboru 2021-2025
19) Pracovní podmínky generálního tajemníka a zástupců generálních tajemníků
(čl. 21n stanov)
Všechny dokumenty byly Výkonným výborem přijaty. Online jednání se za OS SKP
zúčastnil Mgr. Fedoročko Ondřej, předseda OS.

•

III. Kongresu industriAll
Ve dnech 1. – 2. 6. 2021 se uskutečnil III. Kongres industriAll formou online.
Prvním dokumentem probíraným na jednání byly Stanovy Evropského odborového
svazu industriAll na léta 2021-2025. Evropský odborový svaz industriAll je
organizace nezávislých a demokratických odborových svazů zastupujících pracovníky
v odvětvích kovů, chemikálií, energetiky, hornictví, textilu, oděvů a obuvi a
souvisejících průmyslových odvětví a činností. Cílem Evropského odborového svazu
industriAll je hájit ekonomické, sociální a kulturní zájmy pracovníků v těchto
odvětvích na základě solidarity, vzájemného respektu, společných principů a
společného přístupu založeného na pozitivním konsensu. Síla Evropského odborového
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svazu industriAll je postavena na jejích přidružených organizacích, které organizují
evropské průmyslové pracovníky do silných odborů. Všechny odborové organizace
členských států si jsou v rámci Stanov rovni. Zároveň je respektována různá národní
identita a politické a ústavní struktury. Evropský odborový svaz industriAll propaguje
mezi svými členy a v rámci své organizace respekt k demokracii a základním
hodnotám, jako je pluralismus, humanismus a solidarita. Dle Stanov jsou
rozhodovacími a výkonnými orgány Kongres, Výkonný výbor a Sekretariát. Hlasovací
právo v rozhodovacích orgánech mají pouze členské organizace, které zaplatili své
roční poplatky za přidružení. Kongres je nejvyšším orgánem Evropského odborového
svazu industriAll. Kongres musí být uspořádán jednou za 4 roky. Každá členská
organizace má nárok na 1 delegáta pro prvních 25 000 členů. Organizace mají nárok
na dalšího delegáta za každých dalších 25 000 členů nebo jejich zlomek. To znamená,
že náš odborový svaz skla, keramiky a porcelánu má nárok mít na kongresu
jednoho delegáta. Kdokoliv další je pouze sledující a nemá roli delegáta, tudíž nemá
pravomoci hlasovat a schvalovat příslušné dokumenty. Výkonný výbor je nejvyšším
orgánem průmyslového Evropského odborového svazu mezi kongresy a každá
přidružená organizace má nárok na jednoho delegáta ve Výkonném výboru. Stanovy
dále popisují činnost sekretariátu, politických výborů, pracovních skupin. Ve
Stanovách jsou také podrobně popsány finance a poplatky za členství. III. Kongres
industriAll se dál dle programu zaobíral Rezolucí, kterou přijal Východní region na
svém online zasedání dne 2. 10. 2020 s názvem „mzdová konvergence a spravedlivá
mzda v Evropě“. V rámci III. Kongresu industriAll bylo zdůrazněno, že nejde o to,
stanovit stejnou výši minimální mzdy pro všechny země, ale o to, stanovit stejný
mechanismus pro zavádění minimální mzdy ve všech zemích.
III. Kongres industriAll se dále zabýval dekarbonizací, konkrétně Zelenou dohodu pro
Evropu. Jak bylo popsáno výše, jedná se o snížení emisí skleníkových plynů o 55 %
oproti roku 1990 do roku 2030 a v roce 2050 by se Evropa měla stát prvním
klimaticky neutrálním kontinentem. Dalším a poslední dokumentem, který byl v rámci
III. Kongresu industriAll probírán byl Strategický plán na léta 2021 až 2025.
Strategický plán má podnázev „Budování obnovy pro všechny“ a reaguje tak na
obrovskou krizi způsobenou pandemií Covid-19. Dopad pandemie urychlil
strukturální změny v mnoha průmyslových odvětvích, ať už v oblasti klimatu nebo
digitalizace. V důsledku pandemie byla omezena práva kolektivního vyjednávání,
došlo tak v důsledku omezení osobního setkávání mezi pracovníky a zaměstnavateli.
Rozšířila se práce z domova tzv. „home office“ bez toho, aniž by byl tento způsob
práce upraven jakýmkoliv právním předpisem daného státu, nebo vnitřním předpisem
zaměstnavatele. Není upravena otázka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci
práce z domova. V některých zemích došlo z důvodu pandemie obcházení zákonů a
přijímaní pracovníků za horších podmínek, jak platových, tak bezpečnostních. Je třeba
toto zastavit a posílit pracovní i demokratická práva. Je potřeba silného a jednotného
hlasu pracovníků v Evropě víc než kdy jindy. Pandemie ještě více prohloubila
nerovnosti, kdy jsou migranti, ženy a dočasní pracovníci více zasaženi než jiní. Ženy,
které již byly penalizovány rozdílem v odměňování žen a mužů, byly často vyloučeny
z trhu práce, protože v době krize jsou jejich pracovní místa považována za
postradatelná. Tato krize zasáhla také ve velkém mladé pracovníky a učně. Mladí
pracovníci mají smlouvy na dobu určitou a pracují jako agenturní zaměstnanci. Takoví
zaměstnanci dostanou výpověď při snižování stavu jako první. Strategický plán si
dává za cíl zmapovat tyto dopady, aktivně na ně reagovat a být flexibilní.
Na konci III. Kongresu industriAll proběhlo hlasování o Stanovách a Strategickém
plánu na rok 2021 - 2025, oba dokumenty byly schváleny.
Online jednání III. kongresu industriAll ve dnech 1. 6. – 2. 6. 2021 se za OS SKP
zúčastnili Mgr. Fedoročko Ondřej, předseda OS, a Hrabě Tereza, specialista pro
BOZP a organizační činnost.
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•

jednání Východního regionu industriAll
Jednání Východního regionu proběhlo formou online dne 6. 10. 2021 a zaobíralo se
výsledky z online jednání Výkonného výboru ze dne 22. 9. 2021. Na jednání
Výkonného výboru dne 22. 9. 2021 byly přijaty tyto dokumenty: program Výkonného
výboru, který se bude konat 30. 11. – 1. 12. 2021, Dokument Mobilizace za
spravedlivý přechod a dokument Spravedlivý přechod: ‘Nic o nás, bez nás!’. Dále
došlo k výměně názorů ohledně dekarbonizace a balíčku „fit for 55“, který Evropská
komise předložila dne 14. července 2021 a o které teď jednají na půdě Evropského
parlamentu zástupci všech členských zemí. Na základě online jednání Východního
regionu bylo vydáno prohlášení Východního regionu, jeho celý text naleznete ZDE:
Prohlášení
Východního regionu industriAll Europe
Východní region industriAll Europe Trade Union (dále jen ER IAETU) v reakci na
závěry přijaté Výkonným výborem industriAll Europe Trade Union na jednání dne
22.9.2021, které se týkají provádění evropských klimatických politik, konkrétněji
evropské zelené dohody, se na svém jednání dne 6.10.2021 rozhodl přijmout
následující prohlášení:
ER IAETU jako součást industriAll ETU respektuje přijaté závěry a zároveň
prohlašuje, že
- občané EU – zaměstnanci, důchodci podnikatelé i živnostníci musí mít dostatečné
informace o Green Dealu, jeho přínosech, a především nákladech a dopadech, jinak ho
nepřijmou za svůj a budou ho považovat za svévolný diktát,
- je hrubou chybou, že Evropská komise bez jakékoli úvodní analýzy a hlubší diskuse
tlačí evropskou ekologickou legislativu překotným tempem. Neuvědomuje si přitom
zásadní dopady do hospodářství, ale i celé společnosti v jednotlivých členských státech
EU,
- není spočítána efektivita GD, jak vysoké budou přímé a následně vyvolané náklady
GD, není definováno, kdo tyto náklady uhradí a jakou formou. Bude to z běžných
příjmů, či z úvěrů?
- je fatálním omylem redukovat tyto záležitost na ukončení těžby evropského uhlí,
- zdůrazňujeme, že energetický mix Polska je založen na spalování uhlí a požadavky na
přechod na jiné energetické zdroje v nereálných termínech znamená nejen přímé
ohrožení tisíců pracovních míst, ale ohrožení celého hospodářství Polska,
- ČR je druhou nejprůmyslovější zemí v EU v přepočtu na obyvatele za Irskem. Bez
dostavby dalších bloků jaderných elektráren se nepodaří nahradit výrobu elektrické
energie utlumováním provozů tepelných elektráren. V ČR nejsou vhodné podmínky, jak
klimatické, tak geografické pro masivní výstavbu solárních a větrných parků,
- ostatní země Východního regionu jsou na tom obdobně,
- politici našich zemí musí při vyjednávání balíčku FF55 aktivně a důsledně hájit
hospodářské zájmy občanů tohoto regionu, jejich kvalitní pracovní místa a kvality
života,

8

- krásná slova o spravedlivém přechodu rozhodně nestačí. Vyjadřujeme obavu, že se
jedná o manipulaci veřejnosti lidmi stojícími v pozadí obrovského „zeleného“ byznysu.
Souběh raketového růstu cen energií, tlaku na ukončení provozu spalovacích motorů v
osobních automobilech a přechod na elektromobilitu vyvolává otázku, zda se předměty
denní potřeby nemají stát v blízké budoucnosti luxusem, který si většina občanů nebude
moci dovolit vzhledem k výši svých mezd.
- EU již není globálním lídrem. Podílí se jen 3 % na rozloze Země a 8 % na světové
populaci. Klimatická legislativa EU prováděná současným způsobem a tempem bez
konsenzu s obyvateli podle našeho názoru urychlí skluz Evropy na globální periferii.
To odmítáme!
Vyzýváme všechny odpovědné politiky v Polsku, ČR, Slovensku, Maďarsku a Slovinsku
i naše zástupce v EHSV a také naše poslance v Europarlamentu, aby prosazovali
reálnou klimatickou politiku v Evropě v reálných termínech. Jen tak budou naše země i
celá EU schopny naplnit pojem „spravedlivý přechod“ reálným obsahem a nebudou
vystaveni energetické chudobě a snížené životní úrovni svých občanů!
Členské organizace Východního Regionu IndustriAll Europe
Online jednání se za OS SKP zúčastnili Mgr. Fedoročko Ondřej, předseda OS, a Hrabě
Tereza, specialista pro BOZP a organizační činnost.
•

Regionální workshop na téma Just Transition (jenom přechod), zapojení odborů,
kolektivní vyjednávání a sociální dialog ve střední a východní Evropě.
Regionální workshop se konal v Praze v hotelu Olšanka ve dnech 22. – 23. 11. 2021.
OS SKP se však z bezpečnostních důvodů v rámci pandemie covid-19 zúčastnilo
online. Workshop se zaobíral hlavně Zelenou dohodou pro Evropu a v rámci ní právě
spravedlivým přechodem, který je podrobně popsán v předchozích jednáních.
Spravedlivý přechod vyvolává spoustu otázek a je to nejvíce diskutované téma všech
jednání. Jak zajistit, aby byl přechod v rámci Zelené dohody pro Evropu na čistou
ekonomiku spravedlivý pro všechny. Samozřejmě každá země se cítí poškozena
v jiných „místech“ průmyslu a každá se obává něčeho jiného, a to je to, co je pro
spravedlivý přechod důležité. Důkladně zmapovat dopad tohoto přechodu a dostatečně
podpořit ta místa, která budou přechodem postižena nejvíce.
V rámci těchto dvou dnů byly prezentováno pět hlavních prezentací. První prezentaci
prezentoval Dr. Sander Happaerts za Evropskou komisi, oddělení pro inteligentní a
udržitelný růst. Tato prezentace se zabývala Mechanismem spravedlivého přechodu
(JTM) na podporu nejvíce postižených regionů změnou klimatu ve všech členských
státech a fondem Just Transition Fund (JTF). Je třeba zaměřit se na regiony nejhůře
postižené přechodem ty, které jsou silně závislé na ekonomické činnosti založené na
produkci fosilních paliv. JTF chce, aby byla vedena evidence jednotlivých dopadů
v regionech. Bude třeba podpořit rekvalifikaci velkého počtu lidí. Je třeba účast
veřejnosti, regionálních a místních orgánů.
Druhou prezentaci prezentovala Ph.D. Julie Metta. Tato prezentace pojednávala o
zapojení odborů do spravedlivého přechodu k udržitelný a dekarbonizovaný
ekonomice. Je třeba zaměřit se hlavně na sektor automobilového průmyslu, energie,
energeticky náročná průmyslová odvětví (hliník, cement, chemikálie, celulóza a papír,
ocel) a těžební průmysl.
Třetí prezentací byla prezentace industriAll s názvem Budování moci odborů
Organizační program společnosti industriAll Europe, kterou prezentovala Ildikó Krén,
strategická organizátorka industriAll. Industriall se zaměřuje na budování silných
odborů, posiluje a mobilizuje pracovníky, vede k lepším dohodám, přispívá k většímu
vlivu, zajišťuje solidaritu, buduje sociálnější Evropu a funguje všude.
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Čtvrtá prezentace se týkala balíčku „Fit for 55“, dle kterého má dojít do roku 2030 ke
snížení emisí v EU o 55 % oproti roku 1990, následně se má EU do roku 2050 stát
klimaticky neutrálním státem. V prosinci 2021 by měly být předloženy další návrhy
v rámci tohoto balíčku k dosažení cíle. V rámci této prezentace byly dopodrobna
rozebrány návrhy balíčku „Fit for 55“.
Pátá prezentace se týkala kolektivního vyjednávání. Probírala počet míst, na který
bude mít přechod dopad a to, že přechod není pouze o vytvoření hromady nových
pracovních míst, ale také o jejich obsahu a kvalitě. Také tato prezentace pojednávala o
nerovnosti dopadu přechodu k ekonomice s nulovými emisemi. Nedojde pouze ke
ztrátě zaměstnání, ale ke ztrátě kvalitních pracovních míst.
Online jednání se za OS SKP zúčastnili Mgr. Fedoročko Ondřej, předseda OS, a Hrabě
Tereza, specialista pro BOZP a organizační činnost.
•

OS SKP se za rok 2021 zúčastnilo ve dnech 21. – 22. 6. 2021 online jednání AGC
Eurofora v rámci evropské podnikové rady. Za OS SKP se zúčastnil Mgr. Ondřej
Fedoročko, předseda OS.

C. Akce organizované v rámci Projektu EU
Mezi akce zahraničního charakteru patří i akce organizované ve spolupráci s Asociací
sklářského a keramického průmyslu ČR a financované v rámci Projektu „Vzdělávání a
spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. regionální aspekty“.
Plán zahraničních styků na rok 2021 v části vyslání zahraničních delegací počítal se
zahraniční stáží v Belgii - Bruselu v termínu březen 2021, avšak ani tato akce se z důvodu
koronavirové pandemie neuskutečnila. Akce se přesouvá na rok 2022, pokud její konání
situace umožní (viz plán zahraničních styků na rok 2022).
Dále se na základě zahraničních styků v rámci vzdělávacího projektu EU II. měla konat
zahraniční stáž ve Španělsku – Barceloně v červnu 2021 a zahraniční stáž ve Slovensku –
Štrbském Plese v listopadu 2021, avšak ani jedna z těchto akcí se opět z důvodu
koronavirové pandemie neuskutečnila.

D. Korespondenční a další činnost v mezinárodní oblasti
Zahraniční činnost OS korespondenční formou proběhla v roce 2021 formou tří dotazů na
pana Sébastien Dupanloup tajemníka zodpovědného za sektor skla z partnerského belgické
odborového svazu CG FGTB týkající se situace v Belgii.
Další činností v mezinárodní oblasti byla prezentace týkající se Zelené dohody pro Evropudekarbonizace, kterou jsme prezentovali na XXVI. SZZO 23. 10. 2021 na podporu
kampaně „Just Transition“ (Jenom Přechod).
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PLÁN ZAHRANIČNÍCH STYKŮ
NA ROK 2022
Při sestavování plánu zahraničních styků OS na rok 2022 považuje OS stejně jako v letech
minulých za důležité obsazení některých vybraných akcí zástupci OS, a to především z toho
důvodu, že z hlediska počtu zúčastněných na takovýchto akcích lze během relativně krátké doby
získat maximum kontaktů, poznatků a informací.
I v roce 2022 bude nadále ze strany OS preferována účast na akcích vyplývajících z členství OS
v mezinárodní odborové federaci IndustriAll Europe a dále oblast mezinárodních kontaktů
směřující k rozvíjení činnosti EPR ve firmách, kde již EPR existují, a dále pak k postupnému
začleňování dalších firem se zahraničním kapitálem do EPR. Z toho důvodu se počítá
s obsazováním akcí typu zasedání EPR.
OS dále bude také do budoucna pokračovat ve spolupráci se zahraničními partnery ve vzájemné
výměně delegací za účelem získávání zkušeností z práce odborů v zahraničí.
Nadále, pokud to aktuální koronavirová situace umožní, budou i v roce 2022 pokračovat
zahraniční akce organizované v rámci Projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery
a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty“, tzv. zahraniční stáže.

Plánované konkrétní akce zahraničního charakteru v roce 2021:
Zahraniční akce organizované v rámci Projektu EU
Zahraniční stáž ve Slovenské republice - Štrbské Pleso - hotel Trigan
Akce se přesouvá z roku 2021
Zařazeno v souvislosti s účastí OS SKP na Projektu.
Termín: zatím není upřesněn (předpoklad 03 / 2022)
Zahraniční stáž v Belgii - Brusel
Akce se přesouvá z roku 2021
Zařazeno v souvislosti s účastí OS SKP na Projektu.
Termín: zatím není upřesněn (předpoklad 04 / 2022)
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Zahraniční stáž ve Španělsku- Barcelona
Akce se přesouvá z roku 2021
Zařazeno v souvislosti s účastí OS SKP na Projektu.
Termín: zatím není upřesněn (předpoklad 06 / 2022)

Další akce zahraničního charakteru:
•

24. – 25. 5. 2022

Švédsko - Stockholm jednání Výkonného výboru industriAll

•

30.11. – 1.12. 2022

Belgie – Brusel

•

………………… ……………

jednání Východního regionu industriAll

•

………………… ……………

jednání Východního regionu industriAll

jednání Výkonného výboru industriAll

(termíny a místa konání nejsou zatím známy)
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