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Situace v Prachaticích se zklidnila, kováci se s vedením Reinfurtu dohodli 

Neshody mezi odboráři a vedením prachatické společnosti Reinfurt-ČR, které zřejmě 
neskončily stávkou jen díky loňským razantním změnám ve vedení firmy, jsou zdá se 
minulostí. Tečku za problémy v provozu výrobce kuličkových ložisek udělalo uzavření 
kolektivní smlouvy. Ta zaměstnancům garantuje odpovídající pracovní podmínky a odměnu 
za práci. 

„Po dvou loňských změnách ve vedení firmy došlo k narovnání vztahů, vzájemná 
komunikace nyní funguje bezvadně a domnívám se, že k oboustranné spokojenosti. 
Cesta k narovnání poměrů byla sice dosti trnitá, ale jasně ukázala, že bez odborové 
organizace bychom zde pravděpodobně stále žili jak v dobách dřevního kapitalismu,“ 
uvedl předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO Kuličky při prachatickém 
Reinfurtu Karel Předota. 

Problémy s nedodržováním zákoníku práce, neproplácením přesčasů, neuznáváním 
překážky v práci ze strany zaměstnavatele, nucená neplacená volna, nucené dovolené, 
případně výhružky propuštěním těm, kteří se proti zmíněným nezákonným praktikám chtěli 
bránit, vygradovaly v Reinfurtu na přelomu let 2011 a 2012. Výsledkem nespokojenosti 
zdejších zaměstnanců bylo založení základní odborové organizace KOVO Kuličky. 

„Obrátili jsme se na Regionální pracoviště OS KOVO v Českých Budějovicích, kde 
jsme získali veškerou organizační a právní pomoc. Všechna úvodní jednání 
absolvovali specialisté KOVO za nás, přímo nás zastupovali, což nám hodně pomohlo. 
Spolehnout se na ně můžeme i v současné době, kdy již jednáme samostatně. Nové 
vedení firmy však jedná velice korektně, dodržuje veškeré dohody, a mezi 
zaměstnanci konečně zavládla spokojenost,“ konstatoval Předota a poznamenal, že nyní 
dokonce získali odboráři z Reinfurtu od firmy nad rámec kolektivní smlouvy mimořádný 
příspěvek na financování volnočasových aktivit zaměstnanců ve výši 150 tisíc korun. 

„Prachatický Reinfurt-ČR je klasickým příkladem toho, že pokud se zaměstnanci 
nebojí hájit svá zákonná práva a sdruží se v odborech, uspějí. Odbory pak velmi 
pečlivě sledují dodržování kolektivních smluv stejně jako plnění všech ustanovení 
zákoníku práce či dodržování zásad bezpečnosti práce. Všem našim členům 
poskytujeme v případě potřeby například bezplatnou právní pomoc a zastoupení při 
řešení různých pracovněprávních sporů,“ zdůraznil zmocněnec Krajského sdružení 
Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jan Švec, který připomněl, že cílem 
kolektivního vyjednávání je dosažení příznivých mzdových, pracovních a sociálních 
podmínek pro všechny zaměstnance bez výjimky. 
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„Z kolektivního vyjednávání profitují všichni zaměstnanci, nejen ti, které si 
zaměstnavatel potřebuje nezbytně nutně udržet, ale také ostatní, kteří sice pracují 
dobře, ale jsou snáze nahraditelní. Výše mezd a úroveň různých benefitů není v těchto 
případech závislá pouze na libovůli managementů jednotlivých firem, ale je věcí 
dohody se silným partnerem, který zastupuje všechny zaměstnance,“ dodal Švec. 

Reinfurt-ČR v Prachaticích zaměstnává přibližně 190 lidí, v drtivé většině ženy. Zhruba 34 
procent z nich je členy OS KOVO. Výhody a garance vyplývající z platné kolektivní smlouvy 
ovšem využívají všichni zaměstnanci bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou, organizováni 
v odborech. 

OS KOVO působí v současné době v 58 strojírenských podnicích na jihu Čech. V regionu 
má bezmála 4,5 tisíce 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 bez výjimky. 
Mezi firmy, kde působí OS KOVO, patří například Jihostroj Velešín, ČZ Strakonice, Robert 
Bosch, ZVVZ Milevsko, Motor Jikov, Groz-Beckert, Klima, Dura 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 působící 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. 
Pro své členy OS KOVO zajišťuje bezplatné služby v oblasti kolektivního vyjednávání 
(mzdy, příplatky za práci, zaměstnanecké benefity, pořizování a zpracování mzdových a 
ekonomických dat, věrnostní, přesčasové a další příplatky za práci atd.), dodržování 
zákoníku práce, právního poradenství (právní pomoc členům v pracovněprávních 
sporech, včetně bezplatného zastupování před soudem apod., poskytování konkrétních 
právních informací a pomoci v oblasti majetkoprávní, legislativní, organizační a dalších), 
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 107 
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 
mobil.: +420 602 351 008, tel.: +420 387 016 255 

e-mail: svec.jan@volny.cz, oskovocb@cmkos.cz 
www.oskovo.cz 
 
Karel Předota, předseda ZO OS KOVO Kuličky při prachatické společnosti Reinfurt-ČR 
mobil.: +420 604 596 164, e-mail: k.predota@seznam.cz 


