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2. 8. 2016 

 

V Kern-Liebers si lidé polepší na mzdách 

Výplaty čtyř stovek zaměstnanců českobudějovické strojírenské společnosti Kern-Liebers CR 

se od srpna zvýší o 3,2 procenta. Nárůst měsíčních mezd je výsledkem nově uzavřené 

kolektivní smlouvy, na jejímž obsahu se minulý týden dohodli zástupci Odborového svazu 

KOVO s vedením firmy. 

„Vzájemné dohoda o navýšení základních měsíčních mezd všech zaměstnanců je 

podepsána pro období od 1. července 2016 do 30. června 2017, což znamená, že 

reálné zvýšení příjmů pocítí všichni již v srpnovém výplatním termínu,“ uvedl 

zmocněnec Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jan Švec, který 

je současně předsedou Základní organizace OS KOVO při Kern-Libers CR. 

Odboráři jsou spokojeni. „Mzdový nárůst je sjednán na úrovni lepšího průměru a 

současně odráží reálné možnosti zaměstnavatele. Kolektivní smlouva navíc 

zaměstnancům zaručuje celou řadu významných benefitů,“ poznamenal Švec. 

Mezi garantované výhody zaměstnanců Kern-Liebers CR patří například pět týdnů dovolené, 

13. a 14. mzda (před dovolenou a Vánocemi), 37,5 - hodinová týdenní pracovní doba ve 

všech směnných provozech, příspěvek na závodní stravování ve vlastní jídelně, dynamicky 

odstupňované odměny při odchodu do důchodu, příspěvek na penzijní připojištění, odměna 

za odpracování plného fondu pracovní doby v každém měsíci, u řady profesí flexibilní 

pracovní doba. 

„V současné době máme 400 zaměstnanců, kterým poskytujeme veškeré výhody 

práce v nadnárodní společnosti v kombinaci s osobním přístupem a množstvím 

benefitů často nad rámec uzavřené kolektivní smlouvy, příplatky nad rámec zákoníku 

práce a každoroční navyšování mezd,“ konstatoval jednatel společnosti KERN-LIEBERS 

CR Jaroslav Kopp.  

Ve firmě, jejíž loňské tržby činily přibližně 1,2 miliardy korun, najdou perspektivní možnost 

rozvoje absolventi všech stupňů strojírenských škol od obráběčů, nástrojařů, lisařů, 

zámečníků, mechaniků-seřizovačů, elektromechaniků, technologů, až po strojní inženýry. 

V loňském roce dosáhla v jihočeských firmách, v nichž působí OS KOVO, průměrná hrubá 

měsíční mzda 28 852 korun, což bylo o 4 846 korun více, než činil jihočeský průměr. 

Celorepublikový průměr hrubých měsíčních mezd pak KOVO překonalo o 2 385 korun. 

„Minimálním cílem kolektivního vyjednávání je udržení reálné mzdy, to znamená 

zajištění smluvní garance růstu nominální mzdy alespoň ve výši předpokládané 

inflace. To se v naprosté většině firem, kde OS KOVO působí, úspěšně daří a to 

dlouhodobě, což je jedním z důvodů zmíněného téměř pětitisícového rozdílu v 
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průměrných hrubých mzdách,“ konstatoval zmocněnec Krajského sdružení Odborového 

svazu KOVO Jihočeského kraje Jan Švec. 

Společnost KERN-LIEBERS CR spol. s r.o. byla založena v roce 1994 jako součást mezinárodní 

skupiny společností Hugo Kern & Liebers GmbH & Co. KG se sídlem v Německu. Společnost vyrábí 

široké spektrum strojních součástí a montážních skupin především pro automobilový, textilní a 

spotřební průmysl.  

Její výrobkové portfolio zahrnuje pružinové mechanismy, přesně střihané a lisované díly, včetně jejich 

precizní konečné úpravy obráběním. Firma disponuje i nejmodernějšími technologiemi pro tepelné 

zpracování kovů. Výrobky KERN-LIEBERS najdete v převodovkách, brzdových systémech i motorech 

automobilů, v elektrickém a pneumatickém nářadí, ale také například v samonavíjecích 

mechanismech pro kabely, hadice nebo ve vodítkách pro psy. 

O pozici firmy ve světové konkurenci vypovídá i fakt, že více než polovina světové produkce osobních 

automobilů je vybavena bezpečnostními pásy, do kterých dodala pružinu některá z firem skupiny 

Kern-Liebers.  

 

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 23 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. 

Za zaměstnance OS KOVO zajišťuje kolektivní vyjednávání (mzdové nárůsty, příplatky nad rámec 

zákona za práci přesčas, v sobotu a neděli, ve svátek, v odpolední směně, za práci ve ztíženém 

prostředí, zaměstnanecké benefity – dovolená navíc, závodní stravování, jubilejní odměny, kratší 

pracovní doba atd.) a dodržování zákoníku práce. Pro své členy OS KOVO zajišťuje navíc bezplatné 

služby v oblasti právního poradenství (právní pomoc v pracovněprávních sporech, včetně 

bezplatného zastupování před soudem apod., poskytování konkrétních právních informací a pomoci 

v oblasti, kterou se zabývá nový Občanský zákoník, v oblasti správního práva, v oblasti trestněprávní 

a dalších), v oblasti vzdělávání (kurzy a semináře na úrovni jednotlivých regionálních pracovišť) a v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Odborový svaz KOVO je největší odborovou organizací v ČR, která sdružuje více než 100 tisíc členů 

nejen z kovoprůmyslu. Kromě činnosti v této profesní oblasti se aktivně podílí na řešení problémů 

státní sociální politiky, zaměstnanosti a postavení zaměstnanců, prosazuje principy demokracie a 

občanské snášenlivosti. OS KOVO je členem Českomoravské konfederace odborových svazů 

(ČMKOS) a mezinárodních odborových sdružení IndustriAll Global a IndustriAll Europe. 

 

 

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 
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www.oskovo.cz 

 

Ing. Jaroslav Kopp, jednatel KERN-LIEBERS CR spol. s r.o. 

e-mail: jaroslav.kopp@kern-liebers.cz 

mobil: +420 602 443 703 

tel.: +420 389 608 012 

www.kern-liebers.cz 

  

 


