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Vimperské Silicon Valley: ROHDE & SCHWARZ

Při vstupu do výrobních hal nadnárodní společnosti ROHDE & SCHWARZ
ve Vimperku může mít návštěvník
pocit, že se ocitl v kalifornském Silicon Valley, vyhlášeném sídle technologicky nejvyspělejších společností.
Z někdejší vimperské pobočky závodu Tesla, kde se vyráběly měřicí přístroje a komponenty pro televizní vysílače určené zejména pro východní
trhy, je dnes prosperující závod zaměřený na výrobu špičkových produktů
– osciloskopů, signálních generátorů,
spektrálních analyzátorů, zesilovačů
a dalších produktů, které najdou své
využití v různých oblastech u zákazníků po celém světě. V České republice najdeme přístroje z vimperského
závodu u Českých radiokomunikací,
v České televizi nebo u Řízení letového provozu. Odpovídá tomu také
spektrum zaměstnanců – více než
dvě třetiny z nich mají středoškolské
či vysokoškolské vzdělání.
Srovnání s kalifornským Silicon Valley
je sice nadsázkou, přesto dává návštěva výrobních hal ROHDE & SCHWARZ
ve Vimperku dokonalý obraz toho, jak

Kováci ve Vimperku pracují se špičkovými technologiemi – místopředseda Ing. Ivan Koula (vlevo)
a předseda Marek Malý.
FOTO: (jom)

to ve firmách zabývajících se špičkovými technologiemi vypadá. Zaměstnanci procházejí před vstupem na pracoviště speciálním měřením statické
elektřiny – jinak bezvýznamný výboj
by totiž mohl zničit drahou součástku.
Nosí výhradně bavlněné pracovní oděvy a obuv, která statickou elektřinu

svede do podlah pokrytých vodivým
nátěrem.
Výrobní sekce lemují žluté pásy ohraničující zóny, kam nikdo bez vhodného
vybavení nesmí vstoupit. Také tempo
práce se tu zdá být mnohem méně
hektické než v jiných firmách – práce s drahým více
strana

3

Prodej ostravských hutí ArcelorMittal
pronikl na parlamentní půdu
Protestem Základních odborových
organizací v ArcelorMittal Ostrava proti prodeji ostravských hutí
společnosti Liberty House Group
se ve čtvrtek 25. října zabývala
Poslanecká sněmovna Parlamentu
ČR. Poslanci většinou hlasů přijali usnesení, aby vláda u Evropské
komise hájila práva a zájmy zaměstnanců ostravských hutí. Poslanci žádají vládu, aby učinila vše
proti prodeji nabyvateli, který by
výrobu v huti výhledově utlumil
a ukončil.

Nevoli a nesouhlas ostravských odborářů i nejvyššího vedení OS KOVO způsobilo zjištění, že indický vlastník se rozhodl
prodat ArcelorMittal Ostrava společnosti Liberty House Group, přestože o hutě
měla zájem také společnost British Steel.
Ta se podle mínění odborů i expertů jeví
jako podstatně perspektivnější a silnější
subjekt. ArcelorMittal však podle názoru
odborů prodal ostravské hutě firmě Liberty House Group právě proto, aby se
do budoucna zbavil konkurence. Ze zjištění odborářů rovněž vyplývá, že nový
vlastník nemá zájem hutě dále rozvíjet,

naopak hrozí jejich zánik. Jedním z faktů, které takovému negativnímu scénáři
napovídají, je skutečnost, že společnost
Liberty House Group požádala o prodloužení emisních povolenek pouze do
roku 2020.
Projednávání problematiky ArcelorMittal Ostrava na parlamentní půdě
lze podle předsedy OS KOVO Jaroslava
Součka považovat za velmi pozitivní.
„Jednání bylo velmi konstruktivní. Za
celou dobu, co docházím do parlamentu, jsem nezažil, aby poslanci naslouchali vystupujícím, kteří o problémech
pokračování na str. 2
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kolem ArcelorMittal hovořili, s takovou
pozorností a v takovém tichu. Líbilo se
mi vystoupení předsedy poslaneckého
klubu ODS Zbyňka Stanjury, který řekl,
že je záležitostí a zájmem všech napříč
politickým spektrem, aby byla v Moravskoslezském kraji zachována zaměstnanost. Nejde jen o těch více než šest tisíc
zaměstnanců hutí, ale o další zaměstnance v navazujících výrobách,“ přiblížil jednání s poslanci předseda Jaroslav
Souček. Mimořádné je podle jeho slov
také to, že ze 142 poslanců jich hlasovalo ve prospěch zájmů zaměstnanců ArcelorMittal Ostrava 129, 13 se zdrželo,
nikdo nebyl proti.
Usnesení Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ze dne 25. října 2018
Poslanecká sněmovna vyzývá Vládu
České republiky, aby s maximálním
nasazením hájila u Evropské komise
zájmy České republiky s přihlédnu-

tím ke specifickým zájmům zaměstnanců ARCELORMITTAL Ostrava tak,
aby došlo k prodeji huti do rukou
zájemce, který zajistí udržitelný rozvoj ostravské huti, a tím i celého re-

gionu. A také aby vláda požadovala
po zájemci o koupi ARCELORMITTAL
Ostrava předložení konkrétního plánu a závazku investic do této huti.
(jom)

Odboroví předáci na schůzce s předsedou OS KOVO Jaroslavem Součkem krátce před jednáním
v poslanecké sněmovně.
FOTO: Josef Kůta

„Základem státu je dialog a solidarita“
(Komentář předsedy OS KOVO Jaroslava Součka ke stému výročí založení Československa)

V roce 1918 vzniklo Československo.
Od té doby tedy uplynulo 100 let. Tento časový úsek je natolik dlouhý, že jen
výjimečně ho může pokrýt jeden lidský
život. První polovinu této doby znám
jen z vyprávění svých prarodičů a rodičů, druhou už si pamatuji z vlastních
zážitků.
V době vzniku republiky byli moji prarodiče čerstvě plnoletí. Jak to bývá, v mysli jim utkvěly spíše ty pozitivní věci.
Radost nad koncem Rakousko-uherské
monarchie vystřídaly každodenní starosti a než odešel do důchodu v roce
1935 poslední policajt, který sloužil císaři pánu, už tu byla hospodářská krize,
nástup fašismu a Hitlera. V roce 1939
museli kvapně utéct i s mým tehdy devítiletým otcem do vnitrozemí, jinak by
je Henleinovci zabili. Nemohli si vzít nic,

vše zůstalo „Říši“. Když po 2. světové
válce nastoupili v roce 1948 k moci komunisté, byl čerstvě plnoletý můj otec,
a když v roce 1989 propukl samet, odcházel rok poté do důchodu. Já osobně
jsem zažil jen dva velké milníky naší
země – rok 1968, kdy jsem jako třináctiletý potkával při jízdě na kole ruské
tanky, které nás tehdy na rozdíl od roku
1945 nepřátelsky obsazovaly. Druhým
milníkem byl rok 1989, kdy se změnil
režim a já patřil k těm, kteří věřili, že se
lidem bude dařit lépe.
Když dnes vidím v médiích zaručeně
„pravdivé“ výklady historie posledních
sta let, není to příliš hezký pohled.
Patolízalů, kteří velebí nebo zkreslují
období monarchie, kapitalismu, fašismu, komunismu a nyní „vylepšeného“
kapitalismu – tržního hospodářství,
je opravdu hodně. Spoléhají na to, že
lidská paměť je krátká a že předávání zkušeností z generace na generaci
v rodinách nefunguje. Chce se mi věřit,
že se tito patolízalové mýlí. Když ale
vidím v různých anketách, jakou neznalost naší historie projevují ve svých
vystoupeních příslušníci nejmladších
generací, je mi z toho smutno. Selhává
nejen vzdělávací systém, ale především rodinné prostředí. Fungujících
úplných rodin je stále méně, a tím

i odpovědnosti ke svému okolí a ke
společnosti, do které jsme se narodili.
Mediální svět, především reklamy nás
stále přesvědčují, že pracovat bude
„někdo jiný“, že bránit současnou
svobodu a demokracii za nás bude
„někdo jiný“, kdosi imaginární, kdo to
„zařídí“. Někdo vidí viníka či spásu ve
vládě, v parlamentu, v multikulturalismu, v rasismu, někdo věří v blanické
rytíře. Pravda je ale taková, že za nás,
opakuji, za každého z nás nikdo nic pozitivního neudělá. Je to jenom na nás
samotných, jak si chceme pamatovat
naši minulost a využít ji pro lepší budoucnost.
Hluboce si vážím práce našich předků,
kteří nám v mnohém usnadnili současný život. Když srovnám informace o životě svých prarodičů a vidím, v čem
může vyrůstat má vnučka, je to neskutečný rozdíl.
Věřím v odbory a snažím se je dělat poctivě, s plným nasazením. Odbory byly
od začátku postaveny na vzájemné
solidaritě lidí, kteří byli závislí na své
poctivé práci. Generace zaměstnanců
odborářů tvrdě pracovaly, abychom
dnes měli takovou životní úroveň, jakou máme. Pracujme dnes a v budoucnu tak, aby o nás naši potomci mohli
mluvit stejně pozitivně.
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materiálem totiž vyžaduje extrémní
pozornost a pečlivost. „Na jeden ze
Dnů otevřených dveří, které firma pořádá, jsem pozval otce. Jako technik
byl doslova nadšený z toho, kam se
technologie posunuly a jak moc se od
jeho dob výroba změnila,“ poznamenal
místopředseda Základní organizace
OS KOVO Rohde & Schwarz Ing. Ivan
Koula.
Skok ve mzdách i v počtu členů
„Firma začínala se 140 zaměstnanci,
dnes jich je více než 750, přičemž v odborech máme dvě stě lidí,“ říká Marek
Malý, předseda místních kováků, který
mezi odboráře vstoupil už před 25 lety.
Kováci ve Vimperku zaznamenali skokový přírůstek nových členů, jaký jinde
nemá obdoby. „Během loňského roku
nám přibylo o 66 % více členů a hned
poté jsme si vyjednali velmi úspěšné
navýšení mezd. Nárůst členů přišel
v důsledku dlouhodobé kritiky mzdového systému, který nebyl rovnocenný, takže lidé byli hodně nespokojení.
A to nám vlastně rozšířilo členskou
základnu,“ připomíná nedávný vývoj
předseda kováků.
Ve srovnání s minulostí se pozice odborů v tuzemském závodě ROHDE
& SCHWARZ významně posunula. „Vyjednali jsme nárůst 12,5 % a letos poprvé jsme o kolektivní smlouvě jednali
přímo s členem koncernového vedení
ROHDE & SCHWARZ z Mnichova. Jednání trvala půl roku, k podpisu došlo
22. července,“ říká Marek Malý. Kováci
se každý měsíc scházejí na pracovních
schůzkách s vedením firmy a společně
řeší problémy, s nimiž se na odboráře
zaměstnanci obracejí. Vzájemná komunikace dostala podle odborářů zcela jiný rozměr. Vimperský závod také
přešel na přehlednější a spravedlivější
systém odměňování „ERA“, jaký funguje v německých závodech, kde působí
silný odborový svaz IG Metall.
Inspirace Baťou?
Sehnat zaměstnance pro vysoce odbornou práci není v současnosti nijak
jednoduché. Region má v tuto chvíli rekordně nízkou nezaměstnanost kolem
2 %, takže získat nové lidi, kteří budou
schopní, precizní a pracovití, není vůbec snadné. Firma se snaží využít potenciálu svých zaměstnanců na maximum. Proto zřídila vzdělávací systémy,
tzv. „RSchule“ a „Elektrotechnickou
akademii“, což připomíná předválečnou praxi v Baťových závodech ve Zlíně. „Pokud se někdo ze zaměstnanců
cítí na to, že by mohl vykonávat kvalifikovanější práci, může se do tohoto
vzdělávacího systému přihlásit. Vedení

Zaměstnancům se díky práci odborářů zvedly mzdy.

to podporuje, vzdělávání je bezplatné,“
upozorňuje na otevřené možnosti kariérního růstu předseda Marek Malý.
Účastníci těchto vzdělávacích cyklů
jsou po dobu výuky uvolněni z práce,
firma je dokonce motivuje benefi ty. Taková praxe je ovšem ve firmách působících v České republice zatím spíše raritou. Důvod, proč ROHDE & SCHWARZ
ve Vimperku otevírá dveře k dalšímu
vzdělávání, je logický: „Pracuje se tady
s velmi drahými přístroji, každá chyba
znamená ztrátu desítek tisíc korun.
Takže vedení se snaží, aby mělo stálé,
dobře kvalifikované zaměstnance,“ dodává místopředseda odborářů ve Vimperku Ing. Ivan Koula.
Motivace pro odbory
Vyjednávat lepší podmínky pro zaměstnance není ani v relativně kooperativním prostředí, jaké dnes vimperský
závod svým lidem nabízí, nijak jednoduché. „Máme sice v regionu nadstandardní mzdy – kolem 35 tisíc Kč, ale stále je spousta věcí, které musíme řešit.
Někdy jsou to banality, jindy závažnější
věci, ale každý z nás tomu musí věnovat
nejméně pět hodin týdně. A v případě
vyjednávání kolektivní smlouvy to jsou
doslova desítky hodin. Jenže na to nemáme vyčleněný žádný čas. To je jednou z věcí, které se nám do kolektivní
smlouvy zatím prosadit nepodařilo,“
poukazuje na úskalí práce pro kováky
jejich předseda Marek Malý.
Proč se tedy on i jeho kolega přesto rozhodli v odborech angažovat?

FOTO: Rohde a Schwarz

„V mém případě to bylo i na základě
negativních zkušeností v době, kdy firma nařizovala přesčasy, ale nechtěla
s odbory jednat. Na základě toho jsem
pochopil, jak jsou odbory pro lidi důležité, jak velký význam pro lidi mají,
i když někteří z nich si to ještě dost
dobře neuvědomují,“ říká Marek Malý.
Obdobně vnímá práci pro OS KOVO
i místopředseda Ing. Ivan Koula: „Já
hlavně chtěl, aby tady byl někdo, kdo
bude za zaměstnance jednat, aby odbory byly aktivní, aby se problémy začaly řešit,“ dodává další z vedení vimperských kováků.
„Odborová organizace je pro nás důležitým partnerem a pouze společnými
silami dokážeme reagovat na současné výzvy, které zásadním způsobem
změní trh práce v následujících letech.
Pokračující digitalizace a automatizace výrobních procesů bude vyžadovat
změnu v rozložení současné pracovní
síly. Budeme potřebovat více kvalifi kovaných pracovníků nejen čistě ve
výrobní oblasti, ale také v logistice,
konstrukci a dalších oblastech. Zde
musíme společně s odborovou organizací najít ta správná řešení, která
stávající zaměstnance podpoří v dalším vzdělávání. Zároveň musíme na
současném trhu práce obstát v silné
konkurenci tím, že zaměstnancům
nabídneme zajímavou a perspektivní
práci včetně kvalitní nabídky různých
benefi tů,“ dodává Milan Černý, vedoucí personálního oddělení.
(jom)
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Kováci se shodli na rozvoji pracovišť
Dvoudenní jednání Předsednictva
a Rady Odborového svazu KOVO
v Kongresovém centru Aldis v Hradci
Králové ve dnech 16.–17. října shrnulo
činnost svazu za období uplynulých
čtyř měsíců. Vedení OS KOVO se kromě jiného zabývalo rovněž plněním
dlouhodobé strategie do roku 2021.
Jednotliví účastníci komentovali také
nejnovější vývoj v jednotlivých regionech a kauzách, jež kovácké odbory
v některých firmách řeší. Další zasedání nejvyšších orgánů odborového
svazu proběhnou v březnu a říjnu příštího roku.
Vrcholoví zástupci OS KOVO hodnotili
průběh letošního mítinku Konec levné práce v ČR. Shodli se na tom, že jde
o úspěšnou kampaň za zlepšení podmínek zaměstnanců v České republice
a ocenili účast zajímavých osobností i projev předsedy kováků Jaroslava
Součka. Současně však řada z nich
vyjádřila názor, že by se v budoucnu

průběh mítinku měl pozměnit tak, aby
nekopíroval předcházející ročníky. Jedním z témat byla také budoucnost tzv.
Regionálních rad ČMKOS, které v řadě
regionů trpí absencí nových, dostatečně motivovaných členů. „V některých
regionálních radách máme výrazný
problém s obsazeností,“ připustil předseda OS KOVO Jaroslav Souček. „Regionální rady jsou otázkou dosti důležitou.
Na nedávném jednání ČMKOS dokonce
zazněl návrh, aby byli členové regionálních rad začleněni mezi funkcionáře
jednotlivých odborových svazů,“ dodal.
V průběhu zasedání Předsednictva i Rady
OS KOVO se představitelé kováků opakovaně věnovali tématu regionálních pracovišť. „Jedním z našich cílů je, abychom se
zabývali jejich posilováním, protože tento
systém jako jeden z mála v rámci odborového organizování velmi dobře funguje
právě díky tomu, že máme zastoupení
v regionech. Měli bychom tedy v souvislosti s nárůstem naší členské základny
regionální pracoviště posilovat,“ vyzval

V Hradci Králové se jednalo o dlouhodobé strategii Odborového svazu KOVO.

FOTO: Josef Kůta

účastníky místopředseda Libor Dvořák. „Do budoucna bychom chtěli, aby
každé regionální pracoviště sídlilo v našich vlastních prostorách,“ předložil vizi
OS KOVO Ing. Pavel Komárek, místopředseda zodpovědný za ekonomiku svazu.
Místopředseda Tomáš Valášek v této
souvislosti zmínil možný nákup dalších propagačních stanů pro regionální
pracoviště. „Tato forma propagace se
nám velmi osvědčila a budeme podle
potřeb jednotlivých regionálních pracovišť zvažovat jejich další nákup, aby je
měly k dispozici i další regiony,“ dodal.
Upozornil také na rozšiřující se nabídku
bonusů pro členy kováckých odborů.
Jedním z nich bude od nového roku dohoda s CK EXIM Tours. Místopředseda
Ing. Pavel Komárek na zasedání rozsáhle referoval o hospodaření OS KOVO
za první pololetí letošního roku. Z jeho
zprávy vyplývá, že se odborovému svazu
daří snižovat náklady, aniž by to ohrozilo
efektivitu a rozsah činnosti svazu.
Účastníkům zasedání předložil předseda
kováků Jaroslav Souček průběžné vyhodnocení „Strategie OS KOVO na období
2017–2021“. Upozornil na předpokládaný
vývoj ve vztahu k dění na politické scéně.
„Za této koalice je velká naděje, že bude
zrušena karenční doba, bude se i nadále
zvyšovat minimální mzda a začalo se pracovat na možnosti předčasného odchodu do důchodu pro zaměstnance pracující v těžkých profesích, resp. v nejtěžším
riziku,“ předpokládá předseda největšího
odborového svazu.
(jom)

Vietnamští odboráři se přijeli inspirovat zkušenostmi kováků
Dvacet odborářů z Vietnamu navštívilo ve středu 24. října centrálu
Odborového svazu KOVO v Praze.
Místopředseda Tomáš Valášek vietnamským kolegům představil strukturu a strategii kováků. Zahraniční
návštěvníci vznesli řadu dotazů, zajímali se o financování odborů, členské
příspěvky, volby nejvyšších představitelů i to, zda v jedné firmě může působit více odborových svazů. Během
čtrnáctidenní návštěvy absolvují
také exkurze ve Sklárnách Poděbrady, Avii Přelouč a dalších firmách.
„Osobně mě velmi příjemně překvapil
jejich zájem a množství dotazů, které
vznesli. Bylo vidět, že se upřímně zajímají o to, jaké možnosti mají a jak
si vedou odbory v České republice.
S Vietnamci máme tradičně dobré

vztahy a zkušenosti. Je to jedna z nejvýznamnějších národnostních menšin u nás, dokázali se více než dobře
adaptovat na naši kulturu. O to více
mě těší, že jejich delegace projevila
tak velký zájem se s naší odborovou
činností seznámit,“ shrnul dojmy ze
schůzky se zahraničními kolegy místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek.
„Velmi děkujeme za vaše přátelské přijetí a možnost návštěvy u vás. Obsah
naší činnosti je v mnohém totožný. Podobně jako vy máme členské průkazy,
díky nimž můžeme získávat různé slevy,
a dokonce jsme přes ně i spojeni s bankou. Je tomu tedy v řadě případů podobně jako u vás,“ řekl na závěr schůzky VU
ANH DUC, člen prezídia Vietnamské generální konfederace práce (VGCL), která
je jedinou odborovou centrálou v zemi.
Vietnamskou delegaci tvořili mimo jiné

předsedové z osmi provincií severní i jižní části země a sedm členů z odborové
centrály. Ve Vietnamu působí celkem
dvacet odborových svazů. Tamní odbory vznikly v roce 1928.
(jom)

