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Proč být v odborech? 
 

Možné odpovědi na nejčastější dotazy na smysl vstupu  

do odborů, jejich činnost a význam pro zaměstnance 
 

Praktická pomůcka pro předsedy odborových organizací, další členy výborů 

odborových organizací i všechny odboráře. 
 

 

Zpracovali aktivní členové Českomoravské konfederace odborových svazů, 

upravila na podmínky SOS ENERGIE Šárka Vojíková 
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Nejčastější dotazy 
 

Nevím, kdo jste? 
 

- Jsme samostatnou odborovou organizací, které vznikla spojením několika odborových organizací do 

jedné právnické osoby působící u našich zaměstnavatelů RWE, innogy a N4G. 

- Sídlo SOS ENERGIE je v Praze. 

- SOS ENERGIE není součástí Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS),  ani žádného 

jiného svazu. 

- Naše SOS ENERGIE sídlí na adrese Limuzská 12, Praha 10, 100 98 

- Členy organizace jsou zaměstnanci  RWE, innogy a N4G a také bývalí zaměstnanci těchto společností. 

- Za SOS ENERGIE jednají předsedové a další členové výboru. 

- Jsme ti, které zajímá, jak jsi v práci spokojen, a zajišťujeme mzdový posun a dobré pracovní podmínky. 

- Jsou dvě možnosti: nechat vše na rozhodování zaměstnavatele a přijmout jím nastavené podmínky, 

nebo se spolupodílet na vývoji firmy dle zákonných norem. 

 

Nevím, co konkrétně děláte? 
 

- Naší prioritou je uzavírání kolektivní smlouvy. 

- Kolektivní smlouvu mohou za zaměstnance uzavřít pouze odborové organizace působící 

u zaměstnavatele. 

- V kolektivní smlouvě se sjednávají výhody pro zaměstnance nad rámec zákoníku práce včetně 

mzdových zvýhodnění. 

- Zejména v akciové společnosti vzrůstá naše úloha, jelikož dle platné právní úpravy mohou být mzdová 

práva určována zaměstnavatelem jednostranně ve vnitřním předpise, tzn. bez souhlasu zaměstnance. 

- Díky tomu, že se staneš naším členem, máš možnost ovlivnit svoje mzdová práva. 

- V případě problému v práci tě jako jednotlivce mnohdy nikdo kompetentní nevyslechne, díky členství 

v odborech máš možnost toto řešit přes odbory, jejichž zástupci mají kompetence dané zákonem 

k jednání s tvými vedoucími či vedením firmy. 

- Mluvíme za zaměstnance, jednáme za ně s vedením organizace, se zaměstnavatelem.  

- Odborům prostě není jedno, co se děje a jak se zachází se zaměstnanci, jestli je dodržován zákoník 

práce, jestli mají zaměstnanci ochranné pomůcky atp. 

- Radíme a pomáháme při dodržování práv a povinností jak zaměstnanců, tak zaměstnavatele.  

- Naším zájmem je dosažení dlouhodobě stabilních a kvalitních vztahů mezi zaměstnanci 

a zaměstnavatelem, ale také mezi zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců – odborovou organizací 

což je bezpochyby oboustranně prospěšný stav. 
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Co z toho budu mít? 
 

- Lepší mzdu a pracovní podmínky! Nebo chceš mít stále stejnou mzdu a stejné podmínky i za 3, 5, 10 

let? 

- Jsme otevření názorům svých členů a snažíme se vyhovět jejich potřebám. 

- Získáš možnost spolurozhodování na činnosti odborové organizace, a tudíž i na firemních záležitostech. 

- Jako člen odborů posiluješ vyjednávací pozici ZO. 

- Co bys z toho chtěl mít?  

- Co bys potřeboval, aby pro tebe byly odbory zajímavé? Jaká je tvoje představa? 

- Jsi se vším v práci spokojený? Nic bys neměnil?  

- Není nic, s čím jsi v práci nespokojen a chtěl bys to řešit? 

- Díky odborům je slyšet i tvůj názor. 

- Odbory bojují za zaměstnance, tedy i za tebe, aby si zaměstnavatel nemohl svévolně dělat, co se mu 

zachce. 

- Kromě benefitů dojednaných v kolektivní smlouvě získáš jako náš člen navíc šanci využít i benefitů, 

které se týkají jen členů odborů. 

 

Jaké to jsou služby a benefity? 
 

- SOS ENERGIE zajišťuje zdarma pracovněprávní poradenství.  

- Tvoří Sociální fond SOS ENERGIE, ze kterého lze čerpat příspěvky na právní poradenství, při 

pracovněprávním soudním řízení, částečné či plné invaliditě nemoci z povolání a příspěvek na 

pohřebné. 

 

Další odpovědi dle možností ZO: 

- Některé naše základní organizace pořádají vlastní sportovní a kulturní aktivity pro všechny věkové 

kategorie.  

- Lze čerpat příspěvky na kulturní akce pořádané naší organizací.  

- Příspěvek pro členy jubilanty.  

- V mimořádných případech je členům poskytována sociální výpomoc. 

- Dětem našich členů přispíváme na Vánoce 

- … 

 

Jaké povinnosti mi tím vznikají? 
 

- Jako každá organizace, která poskytuje služby pro své členy, vybíráme členský příspěvek  

- Můžeš být aktivní a podílet se na chodu OZO, anebo pasivní jako většina členů. 
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Co se děje s penězi, které vyberete? 
 

- Peníze, které vybereme, jsou vedeny na bankovním účtu a jsou využívány dle schváleného rozpočtu, 

který schvalujete vy – členové prostřednictví zvolených zástupců. 

- Máš možnost ovlivnit, jak se s tvými penězi naloží. 

- Z těchto peněz OZO platí příspěvky mateřskému odborovému svazu SOS ENERGIE, výdaje na 

administrativu a zajištění chodu organizace, výdaje na plnění úlohy OZO, tvorbu rezerv na benefity pro 

členy OZO. 

 

Jak chcete jednat s převahou? 
 

- Ano, zaměstnavatel má lidi na plný pracovní úvazek, ale to přece neznamená vzdát se možnosti 

spolupodílet se na vývoji firmy.  

- Proto je pro nás důležité, když nás podpoříš a přidáš se k nám, jelikož i tvoje nápady mohou přispět ke 

zmírnění této převahy. 

 

 

 

Co když mi to nebude vyhovovat? 
 

- Můžeš se stát aktivním a prosazovat své nápady na změny uvnitř organizace. 

- Členství v odborech není ani povinné, ani doživotní. 

- Máš samozřejmě možnost kdykoli z odborů vystoupit. 

- Můžeš vstoupit i vystoupit a třeba se po čase i vrátit. 
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Nejčastější tvrzení 
 

Je to příliš drahé! 
 

- Členské příspěvky jsou předmětem daňového zvýhodnění. 

- Když si spočítáš příjmy díky kolektivní smlouvě + vyjednané navýšení + odměny za celou dobu 

fungování SOS ENERGIE, více než 90% nárůst za posledních 15 let ti to přináší  několik (desítky) tisíc 

ročně do tvého rozpočtu. 

- Dále je zde možnost, jak část příspěvků získat zpět díky benefitům, a to přesto, že toto není hlavní 

myšlenkou odborů. Peníze slouží k zajištění funkčnosti odborů. Nejsme úschovna, poskytujeme služby. 

Například zdravotní pojištění si také platíš a očekáváš, že v případě potřeby ti bude poskytnuta 

zdravotní péče. A když se ti nic nestane, což je dobře, peníze ti nikdo nevrací. 

- Víme, že peníze jsou důležité a nikdy jich není dost. Ale silné odbory jsou pro zaměstnance opravdu 

velmi důležité.  

- Když budeme mít silnější odbory, bude naše pozice silnější a při příštím jednání můžeme vyjednat další 

i vyšší navýšení platů.  

- Pojďme počítat:  Příspěvek v průměru našich OZO to dělá cca 80 Kč/měsíčně. Tudíž 960 Kč ročně. 

Vezmeme-li v úvahu všechny příspěvky (výhody, benefity), které můžeš získat pro sebe i pro rodinné 

příslušníky, je velmi pravděpodobné, že se ti vše vrátí. 

- Všechno stojí peníze, ale pokud budeš využívat benefity a možnost odečíst si příspěvky od základu 

daně, příspěvek se ti vrátí. 

- Není to drahé! To co vydáš, se ti vrátí v přímých benefitech od zaměstnavatele a také můžeš využít 

benefitních programů SOS a OZO. Na členství nelze prodělat a finančně už vůbec ne. 

 

Asi bych to nevyužil… 
 

- Myslím, že když se na to společně podíváme, tak najdeme něco výhodného i pro tebe. 

- A co by pro tebe bylo zajímavé? Můžeme to zkusit prosadit pro všechny. Vítáme nové návrhy. Ale aby 

se nám podařilo něco dalšího prosadit, musí nás být víc. 

 

 

Budu platit a nebudu čerpat. 
 

- A proč bys nečerpal? Vždyť jsou benefitní programy, které určitě využiješ. Máš rodinu… sportuješ… 

 

Stejně nic nevyjednáte! 
 

- Proč myslíš? Vždyť už jsme dokázali… popsat průběh vyjednávání, vysvětlit, a to jak na úrovni OZO, tak 

na úrovni OS. 

- Jistě můžeme dokázat víc, když se k nám připojíš a pomůžeš nám vytvořit silnou základnu, která bude 

rovnocenným partnerem pro vyjednávání. 
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- A na to jsi přišel jak? Vždyť jsme prosadili navýšení mezd, odměny, výhody v kolektivní smlouvě (je 

nutné znát veškeré benefity plynoucí z kolektivní smlouvy nad rámec zákoníku práce). A mohlo by toho 

být ještě víc, když nás bude víc.  

- Sedneme si k tomu a já ti spočítám, kolik bys vydělal bez kolektivní smlouvy. 

- Přidej se k nám, budeme silnější a zaměstnavatel bude vstřícnější. 

- Upozornit na veškeré úspěchy (maličkosti bývají pro zaměstnance kolikrát důležitější než velká 

témata!!!). 

 

Vyjednané výhody v KS platí pro všechny zaměstnance!  
 

- Proto se ti snažím vysvětlit, proč je důležité být členem, jelikož naše vyjednávací pozice je přímo 

úměrná počtu organizovaných zaměstnanců.  

- Takže je jasné, že v případě slabé organizovanosti máme slabý mandát a vyjednáme mnohem méně. 

A toto méně právě platí pro všechny. 

- V případě, že bude naše organizace slabá, necháváme vše v rukou vedení a jsme odkázáni na jejich 

rozhodnutí. 

- Všichni ti, co se doposud vezli, jsou našimi potenciálními členy a naším úkolem je vysvětlit jim, proč je 

důležité stát se členy odborové organizace. 

- Samozřejmě se vždycky najdou lidé, kteří si myslí, jak jsou vychytralí, ale pouze nevidí o dva kroky dál. 

- Ano, to ze zákona musíme, jsme zástupci všech zaměstnanců. Ale pokud bude v odborech jen pár lidí, 

moc nás zaměstnavatel neuslyší. Pokud nás bude hodně, uslyší naše návrhy a připomínky. 

- Ano, kolektivní smlouva se vztahuje na všechny zaměstnance, ovšem mohou ji uzavírat pouze 

odborové organizace, takže čím více nás bude, tím budeme mít lepší pozici pro vyjednávání.  

- To je pravda, ale v případě neplnění kolektivní smlouvy poskytujeme ochranu a pomoc zejm. členům 

odborové organizace. 

- Navíc máme výhody a benefitní programy i mimo kolektivní smlouvu, ale ty jsou jen pro naše členy. 

 

Já si to rozmyslím. 
 

- To je v pořádku, že si to potřebuješ rozmyslet. 

- Tady máš na mě kontakt, a stručný výtah benefitů z kolektivní smlouvy, abys mohl při přemýšlení 

porovnat, co máme vyjednáno nad rámec legislativy.  

- Tady máš kontakt a co kdybychom se rovnou domluvili tak, že se ti ozvu. 

 

Až vás bude víc… 
 

- A kolik myslíš, že nás je? 

- Kdyby takhle uvažoval každý, tak tu žádné odbory působit nebudou a jsme bez kolektivní smlouvy. 

- Čím víc nás bude, tím větší respekt a silnější vyjednávací pozici budeme mít u vedení firmy. 

- S takovou nás nikdy víc nebude. 

- O kolik víc? Za poslední rok SOS ENERGII přibylo více než 60 členů. 
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Jeden člověk navíc vám nepomůže. 
 

- Ale pomůže. Celek tvoří jednotlivci, každý z nás je součástí celku a má v něm své místo. 

- Jak praví klasik: „jeden za všechny, všichni za jednoho“. 

 

Domluvím se sám. 
 

- A jsi si jistý, že s tebou bude zaměstnavatel jako s jednotlivcem jednat? Myslím, že by to ani časově 

nezvládl, kdyby se na něj se svými problémy a připomínkami obraceli jednotliví zaměstnanci. Proto tu 

má odbory, aby zastupovaly zaměstnance a on nemusel jednat s každým zvlášť. 

- Věřím, že jsi schopný, ale když nás bude víc, bude obhajování i tvých zájmů snazší. 

- To samozřejmě můžeš, ale zeptej se třeba … Taky to zkoušeli a jak dopadli. Naslibovali jim hory doly, a 

kde jsou dnes? 

- Jistě, můžeš to zkusit, ale myslíš, že jedinec má šanci proti celému vedení?  

- Dokážeš si v případě potřeby zajistit bezplatnou právní pomoc? 

 

 

Jsem na to ještě mladý… 
 

- A na pracovní povinnosti mladý nejsi? 

- I ve svém věku se můžeš dostat do situace, kdy budeš potřebovat pomoc. 

- Vždyť odbory působí i na školách a učilištích. 

- Vyjednané výhody a benefity jsou přece pro všechny, bez rozdílu věku. 

 

Jsem svobodný, nemám děti… 
 

- My nikoho nediskriminujeme, jsme tu pro všechny zaměstnance, dokonce i pro svobodné a bezdětné. 

- To neznamená, že si nezasloužíš lepší mzdu a slušné pracovní podmínky. 

- Ale jednou určitě rodinu mít budeš. Máme benefity i pro svobodné. 

- Baví tě nějaký sport? Chodíš do kina, do divadla? 

 

Nejsem aktivní… 
 

- I jako neaktivní člen můžeš pomoci sobě i ostatním domoci se práva, prosadit benefity atd.  

- Silné jsou jen odbory se silnou členskou základnou. Nikdo se neptá, kolik máme aktivních a kolik 

neaktivních členů, ale kolik jich máme v poměru ke všem zaměstnancům. 

 

Já tomu nerozumím. 
 

- A čemu nerozumíš? Pojďme to probrat. 

- Nevadí, pokusím se ti to srozumitelně vysvětlit. 
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Mě to nezajímá! 

- Můžeš mi říct proč? 

- Co tě nezajímá? Že tě odbory zastupují při jednání s vedením, i když nejsi jejich členem? Že někdo 

jedná za tebe a ty u toho nejsi? A že do toho nemůžeš mluvit? 

- A co by tvůj zájem probudilo? 

- Co ti můžeme nabídnout, aby tě to zaujalo?  

- Co bys potřeboval, aby pro tebe byly odbory zajímavé? 

 

Stejně se mně nikdo nezastane… 
 

- A jak to víš?  

- Naopak, jsme tu proto, abychom se za naše členy postavili, pokud jsou v právu. 

- Uvést konkrétní případy. 

 

Stejně mě mohou propustit… 
 

- To mohou, ale je tu program pro podporu propouštěných odborářů! 

- Mimo finanční podpory dostaneš právní pomoc, vše bude muset proběhnout dle zákona a kolektivní smlouvy, na 

což dohlédneme, takže dopad nebude tak drtivý, nebo dokonce k propuštění nakonec nedojde. 

 

Už jsem na to starý, půjdu za chvíli do důchodu… 
 

- Vyjednané výhody a benefity jsou přece pro všechny, bez rozdílu věku.  

- A v případě odchodu do důchodu ti naše organizace poskytne finanční příspěvek.  

- Příspěvek můžeš čerpat i k významnému životnímu jubileu. 

- V odborech samozřejmě máme i seniory. Pořádáme pro ně různé programy, které budeš moci využít. 

- Odbory nejsou věkem omezeny a na svůj věk vypadáš dobře 

- Můžeš se stát členem Klubu bývalých zaměstnanců RWE a N4G. 

 

Ohrozím si zaměstnání. 
 

- Jak?  

- Víš o někom, kdo by tu byl šikanován, diskriminován, anebo ho propustili za členství v odborech?  

- V případě jakéhokoli problému ti pomůžeme s nápravou. Máme přece i bezplatnou právní pomoc pro 

naše členy. 

- Členství v odborech je podle zákona o ochraně osobních údajů citlivý údaj a zaměstnavatel se o tvém 

členství ani nemusí dozvědět a v žádném případě to proti tobě nesmí použít ani ti to předhazovat, 

stejně jako náboženské vyznání nebo barvu pleti.  

- Navíc zaměstnavatele nezajímají konkrétní jména odborářů, ale jejich počet. Jak silné odbory jsou, tak 

s nimi jedná. 
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Vedení si stejně dělá, co chce. 
 

- To by mohlo jen v případě, že by tu nefungovaly odbory. 

- Ale tady odbory fungují a dohlížíme, aby zaměstnavatel nepřekračoval zákon a nepoškozoval tvé 

nároky vyplývající jak ze zákona, tak i z kolektivní smlouvy. 

 

Předsedu platí zaměstnavatel, je to střet zájmů. 
 

- V zahraničí a u velkých firem je to obvyklé, zaměstnavatel tím dává najevo, že si odborů váží a bere je 

jako rovnocenného partnera. 

- Je sice placen zaměstnavatelem, ale to je zákonná povinnost platit náhradu mzdy uvolněným 

funkcionářům.  Z našich peněz potom přidáváme odměnu na výkon předsedy SOS ENERGIE. 
 

Zaměstnavatel zve předsedu na slavnostní akce atd. 
 

- Odbory z principu jednají se všemi stranami. 

- Neformálně lze kolikrát dohodnout více než za jednacím stolem. 

- Zaměstnavatel ukazuje respekt vůči odborům. 

 

Předseda tu pořád není! 
 

- Samozřejmě, předseda je hodně zaneprázdněn, ale je zde pro tebe celý výbor. Můžeš se na ně 

s důvěrou kdykoliv obrátit. Rádi se ti budou věnovat. 

- Pokud ti nikdo z výboru nestačí a chceš mluvit jen s předsedou, určitě mu můžeš zavolat nebo napsat e-

mail. 

- Jsou tu i jiní členové. Hájit předsedu, vysvětlit jeho práci. 

 

Jste komunistická organizace (ROH). 
 

- Jednoznačně vycházíš z neznalosti historie, odbory vznikly již v roce 1870, působí ve všech zemích světa 

a největší organizovanost mají právě v západních zemích, ke kterým se snažíme přiblížit. 

- Pravda je, že v minulé době byly odbory zneužity k propagaci režimu a ztratily kvůli tomu na důvěře. 

- Každá organizace má ve své historii etapu, na kterou není hrdá, ale musí se z ní poučit a jít dál. 

- Nemohu souhlasit, protože i ve státech, kde není komunistická strana, fungují odbory. 

- Odbory tu byly už před vznikem KSČ. 

- Jsou mezi námi komunisti, stejně jako zastánci jiných politických stran, ale jsme otevřeni všem bez 

ohledu na stranickou příslušnost. 

-  Odbory nejsou komunistický vynález, jen byly v minulosti zneužity a zprofanovány.  

- ROH už dávno neexistuje.  

- Odbory nejlépe fungují převážně v zemích jako Německo, Velká Británie, USA, Francie, Belgie, Itálie. To 

přece nejsou komunistické země. A co teprve Dánsko, Švédsko… 

 

 



SOS ENERGIE, 
Energie, která pomáhá zaměstnancům 

Možná dostáváš další dotazy, setkáváš se s jinými argumenty. Tento materiál je živý a pokud 
ho s tvojí pomocí rozšíříme, bude to výborné. Naše budoucnost, a zvláště ta odborová, je i ve 
tvých rukou. Zapoj se a pomoz nám, pomáháš tím také sobě.  

DĚKUJEME ☺ 

 


