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Boschký den otevřených dveří můžou návštěvníci využít k setkání s 

KOVO i Mandrage 

Jak vypadá práce v moderním strojírenském podniku? Odpověď na tuto otázku by měl dát 

mnoha zvídavcům Boschký den otevřených dveří, který ve svém českobudějovickém areálu 

pořádá v sobotu 27. května od 9 do 12 hodin společnost Robert Bosch. 

Návštěvníkům, které zajímají poměry v provozech jednoho z nejvýznamnějších 

zaměstnavatelů v Jihočeském kraji, pracovní, mzdové, sociální a jiné podmínky zaměstnání 

u Bosche, například možnosti studia při zaměstnání, učňovského střediska a praktické 

výuky, kariérního růstu, stability a perspektivy pracovního poměru a podobně, bude 

v průběhu dopoledního programu ve výrobním areálu připraven, kromě pracovníků 

personálního oddělení, odpovídat na dotazy také předseda zdejší Základní organizace 

Odborového svazu KOVO Stanislav Jindra. 

„Domnívám se, že lidé chtějí znát nejen pohled zaměstnavatele, ale také přímo 

zaměstnanců, které odborová organizace zastupuje ve všech klíčových oblastech,“ 

uvedl Jindra a připomněl, že vedle dohledu nad dodržování zásad bezpečnosti práce, 

zákoníku práce a dalších právních předpisů upravujících vztah mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnanci, je hlavním úkolem odborů takzvané kolektivní vyjednávání, jehož cílem je 

právě dosažení příznivých mzdových, pracovních a sociálních podmínek. 

„Každému, kdo projeví zájem, jsme samozřejmě připraveni poskytnout všechny 

podstatné informace,“ poznamenal Jindra. Odpoledne pak bude Boschký den pokračovat 

koncertem na Náměstí Přemysla Otakara II. Jako první se od 14 hodin představí skupina 

Fíha Tralala. Následovat budou He Band, Janek Ledecký a Portless. Vyvrcholením večera 

bude od 21 hodin vystoupení skupiny Mandrage. 

Odborový svaz KOVO podobné akce podniků podporuje. „Je to skvělá příležitost, jak 

zpopularizovat technické obory a ukázat, že práce v moderním strojírenském podniku 

rozhodně už dávno není o špinavých, olejem umaštěných montérkách, ale mnohdy o 

čisté, precizní a perspektivní činnosti. Často i velmi dobře placené,“ zdůraznil jihočeský 

zmocněnec OS KOVO Jan Švec. 

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 



 

Společnost Robert Bosch v Českých Budějovicích byla založena 1. května 1992 jako společný 

podnik stuttgartského koncernu Bosch, GmbH a Motoru Jikov, a. s. V roce 1995 se koncern Bosch stal 

jediným vlastníkem společnosti v Českých Budějovicích. 

Pro novou společnost byl kompletně vystavěn nový závod s nejmodernějším vybavením a 

infrastrukturou na koncernové úrovni, s vlastním oddělením vývoje a výzkumu, včetně zkušebny pro 

dlouhodobé zkoušky. 

Téměř 4000 zaměstnanců se podílí na výrobě a vývoji komponentů do osobních aut. Hlavní výrobní 

program tvoří moduly pro redukci NOx, nádržové čerpadlové moduly, plynové pedály, rozvaděče 

paliva, zpětné vedení paliva, sací moduly, víceúčelové aktuátory a škrtící klapky. Odběrateli jsou 

téměř všechny významné evropské, některé japonské, asijské a jihoamerické automobilky.  

Budějovická firma se řadí mezi atraktivní zaměstnavatele. Od roku 2005 se v soutěži Zaměstnavatel 

roku pravidelně umisťuje na čelních pozicích. V roce 2016 obsadila 1. příčku v anketě Zaměstnavatel 

regionu, stejně jako v kategorii Nejžádanější zaměstnavatel regionu 2016. 
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Jan Švec, zmocněnec Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje a předseda 

Základní organizace OS KOVO Groz-Beckert Czech s.r.o. České Budějovice 

mobil.: +420 602 351 008 

tel.: +420 387 016 255 

e-mail: svec.jan@volny.cz, oskovocb@cmkos.cz 

 

 

Stanislav Jindra, předseda Základní organizace OS KOVO při Robert Bosch, s.r.o. České Budějovice 

mobil.: +420 702 027 036 

tel.: +420 380 404 428 

e-mail: Stanislav.Jindra2@cz.bosch.com 


