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Ve zlivském Prymu si zaměstnanci polepšili na mzdách 

Nárůst pravidelných základních měsíčních mezd a odměn je výsledkem nově uzavřené 

kolektivní smlouvy, na jejímž obsahu se dohodli zástupci Odborového svazu KOVO 

s vedením firmy. Mzdové prostředky na výplaty dvou stovek zaměstnanců zlivské 

strojírenské společnosti Prym Consumer CZ se zvýšili v průměru o pět procent. 

„V nárůstu mezd je obsaženo navýšení základních mezd a prémií všech zaměstnanců, 

byl navýšen příplatek za práci ve dnech pracovního klidu a polepší si i zaměstnanci 

pracující ve vícesměnných provozech. Muži i ženy bez rozdílu,“ uvedl zmocněnec 

Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jan Švec a předseda 

základní organizace OS KOVO při Groz-Beckert zastupující zaměstnance Prym Consumer 

CZ. 

„Nárůst mezd a další sjednané výhody ve formě příplatků a benefitů lze označit za 

nadstandardní. V rámci série formálních i neformálních jednání došlo ke sladění 

postojů, nároků a potřeb obou stran, což umožnilo dospět k oboustranně výhodnému 

kompromisu. Ten naplňuje jak požadavky zaměstnanců, tak i reálné možnosti firmy,“ 

zdůraznil Švec. 

Vedle pevných mezd vyplácí firma s loňským ročním obratem ve výši čtvrt miliardy korun 

svým zaměstnancům měsíční a roční bonus či nadstandardní příplatky za odpolední a noční 

směny, práci přesčas a práci v riziku. Poskytuje možnost flexibilní pracovní doby pro 

administrativní zaměstnance, možnost čerpání náhradního volna, pět týdnů dovolené, 

příspěvek na závodní stravování, finanční odměny za pracovní jubilea, penzijní připojištění a 

řadu dalších výhod. Prym Consumer CZ mimo jiné dotuje autobusovou linku, která 

zaměstnance dopraví z Českých Budějovic přímo do areálu podniku na okraji Zlivi na směnu 

a zpět. 

„Významné navýšení mezd bylo možné především díky převzetí části výroby s výrazně 

vyšší přidanou hodnotou z mateřské společnosti do našeho závodu,“ konstatoval 

jednatel společnosti Prym Consumer CZ Miroslav Lácha. 

Lepší odměňování zaměstnanců v provozech tradičního producenta ručních šicích jehel a 

špendlíků podle něho přímo souvisí s rozšiřováním výroby a novou orientací na 

automobilový a elektrotechnický průmysl. 

Vedle stabilizace svého tradičního výrobního programu nyní firma připravuje další 

rozšiřování výroby právě pro odběratele z obou zmíněných, pro Prym Consumer „nových“ 

průmyslových odvětví. Své rozvojové plány a projekty firma řeší už nyní společně s odbory. 



„Prosazení rozhodnutí o přesunu výroby těchto produktů z Německa do Zlivi bylo 

extrémně náročné a významně se na něm podílel právě Jan Švec, který tento krok 

podpořil na úrovni Evropské podnikové rady holdingu William Prym, jíž je předsedou,“ 

doplnil Lácha a dodal, že kvůli rozšiřování výroby už nyní firma hledá nové zaměstnance, 

kteří by rozšířili její pracovní tým. Své uplatnění ve zlivském Prym Consumer CZ najdou, jak 

vyučení, středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní technici, tak i méně kvalifikovaní dělníci.  

 

Společnost Prym Consumer CZ s.r.o. je tradičním výrobcem ručních šicích a řemeslnických jehel, 

kalených ocelových špendlíků, špendlíků se skleněnou hlavičkou, hrotů a navlékačů nití. V této výrobě 

navazuje firma na tradici anglických, německých a českých řemeslníků. Z hlediska kvality vyrábí 

bezkonkurenčně nejlepší světové produkty, což je hlavní důvod, proč je společnost dlouhodobě 

úspěšná převážně na nejnáročnějších trzích. Objem výroby v tomto segmentu nemá v Evropě 

srovnání. 

Technická způsobilost kvalifikovala zlivský podnik k rozšíření produktového portfolia o výrobu 

konektorů pro automobilový a elektrotechnický sektor. Tato výroba, zahrnující procesy od vstřikování 

plastů až po konečnou, převážně automatickou montáž, se velmi dynamicky rozvíjí. Důraz klade firma 

s ročním obratem zhruba čtvrt miliardy korun na vysokou produktivitu práce, inovace a minimalizaci 

vlivů na životní prostředí. Ve společnosti pracuje přibližně 200 zaměstnanců. Výrobní závod Prym 

Consumer CZ byl postaven na zelené louce ve Zlivi u Českých Budějovic v roce 1996 a v roce 2008 

rozšířen o další výrobní halu. Společnost patří do německého holdingu William Prym.  

 

Odborový svaz KOVO působí v současné době v 60 strojírenských podnicích na jihu Čech. 

V regionu má více než pět tisíc členů, což představuje přibližně 24 procent všech zaměstnanců těchto 

firem. V rámci kolektivního vyjednávání, jehož cílem je dosažení příznivých mzdových, pracovních a 

sociálních podmínek pro své členy, však KOVO zastupuje všechny zaměstnance. 

Mezi firmy, kde působí OS KOVO, patří například Jihostroj Velešín, ČZ Strakonice, Robert Bosch 

České Budějovice, ZVVZ Milevsko, Motor Jikov České Budějovice, Groz-Beckert ČR, Kern-Liebers 

CR, Reinfurt Prachatice, Klima CZ Prachatice, Dura Automotive Blatná, Schneider Electric Písek a 

další. 

OS KOVO je v současnosti moderní zaměstnaneckou organizací působící v kovoprůmyslu, která úzce 

spolupracuje s podobnými profesními sdruženími v celé Evropě. Regionální pracoviště OS KOVO, 

zastoupená ve všech krajích ČR (jihočeské sídlí ve vlastním objektu českobudějovického Metropolu 

na Senovážném náměstí), disponují vlastními specialisty pro kolektivní vyjednávání, ekonomiku, 

bezpečnost práce a pracovní právo. 

Odborový svaz KOVO je největší odborovou organizací v ČR. OS KOVO je členem Českomoravské 

konfederace odborových svazů (ČMKOS) a mezinárodních odborových sdružení IndustriAll Global a 

IndustriAll Europe. 
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