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Vážené předsedkyně, vážení předsedové, 

kolegyně a kolegové, 

 

je mi velmi líto, že vás musím obtěžovat v těchto horkých letních dnech, kdy většina z vás tráví 

zaslouženou dovolenou. Jako předseda OS KOVO ale nemohu mlčet k tomu, co vám sdělil předseda 

Odborového svazu ECHO (dále jen OS ECHO) Černý svým dopisem datovaným dnem 31. 7. 2018 a to 

přesto, že se také snažím čerpat dovolenou. 

 

Od chvíle, kdy jsem informoval Radu ČMKOS o situaci ve společnosti DEZA, a.s., jsem se snažil stejně 

jako mí kolegové řešit tuto situaci s vedením obchodní společnosti tak, aby se situace uklidnila. Vedení 

společnosti však racionální argumenty odmítalo vnímat s tím, že mají analýzu OS ECHO a ať si to 

nejdříve vyřídíme s OS ECHO. Jednání s vedením OS ECHO se bohužel ukázalo jako ztráta času. Jejich 

poslední návrh, abychom tedy měli v DEZA, a.s. své členy, ale aby všechny zaměstnance zastupovala 

vůči vedení společnosti pouze odborová organizace OS ECHO svědčí o tom, že OS ECHO chce 

pokračovat v praxi posledních let, kdy jejich odborová organizace podepsala v kolektivní smlouvě to, co 

si přál zaměstnavatel. Musím vás upozornit, že všechna vylepšení, která zaměstnavatel v posledním 

období začal s těžkým srdcem poskytovat zaměstnancům, byla způsobena vstupem OS KOVO do 

společnosti DEZA, a.s. Ať jde o růst mezd, zvýšení benefitů, nebo řešení kompenzace za prodloužení 

pracovní doby, které zaměstnavatel zavedl se souhlasem odborů ECHO již v roce 2009!!!  Tato vylepšení 

podmínek pro zaměstnance si OS ECHO obratem přisvojil bez začervenání, bez mrknutí oka, bez toho, 

že by se zamyslel nad svou dosavadní prací pro zaměstnance v této společnosti. 

 

Nyní mi dovolte reagovat na tvrzení, ke kterým se snížil ve svém dopise předseda OS ECHO Černý: 

 

Snaží se vás přesvědčit, že OS KOVO obelhalo (!!!) OS ECHO, pokud se týče působení OS KOVO ve 

společnosti DEZA, a.s. NENÍ TO PRAVDA !!!   OS KOVO působí ve společnosti DEZA, a.s. od 

podzimu 2017 a vedení OS KOVO k tomu účelu pověřilo své zaměstnance a členy, aby jeho jménem 

jednali. Jak vůči vedení společnosti, tak vůči odborové organizaci OS ECHO. Vnitřní organizační členění 

OS KOVO je plně v jeho kompetenci a kromě soudu nemá právo posuzovat toto organizační členění 

nikdo, tedy ani OS ECHO, ani zaměstnavatel. Na to, aby byl OS ECHO oprávněn vyjednávat za 

zaměstnance samostatně, bez OS KOVO, na to by musel mít rozsudek soudu, který nemá. Nerespektuje 

tak právní předpisy ČR. Jednostranně podepsaná kolektivní smlouva je tedy uzavřena v rozporu se 

zákonem a sociální smír není uzavřen, jak stále tvrdí OS ECHO společně se zaměstnavatelem.  

                                 nám. W. Churchilla 2, 130 00  Praha 3 - Žižkov 

 

 

Odborovým svazům 

členům ČMKOS 



 2 

Pravda je taková, že společnost DEZA, a.s. je jedním z pouhých čtyř světových výrobců chemické látky, 

kterou dodává do celého světa. Po té, kdy odbory ECHO a KOVO společně vyhlásily stávkovou 

pohotovost, začali se odběratelé, především v USA, zajímat o to, co se v DEZA, a.s. děje, aby si 

v případě stávky zajistili náhradní dodávky jinde. Teprve tato skutečnost přiměla vedení společnosti 

DEZA, a.s., aby začalo jednat o zvýšení mezd a benefitech. Rozzuřilo ho to ale doběla a rozhodlo se 

odbory rozdělit a tak minimalizovat „dopady“ na zisk společnosti. Jen díky obstrukcím, ke kterým se 

snížil OS ECHO hledáním právních kliček a šířením dezinformací, které by vyšachovaly OS KOVO 

z kolektivního vyjednávání, se mzdy nezvýšily dvouciferně, jak původně obě odborové organizace ve 

shodě požadovaly. Společnost DEZA, a.s. přitom na takové zvýšení mezd výsledky má. Mimo jiné je 

tento postoj OS ECHO také v přímém rozporu s kampaní ČMKOS „Konec levné práce v ČR“, což 

ovšem vedení OS ECHO zřejmě nevadí. 

 

Slova o stupňující se nenávistné, agresivní, sprosté a lživé kampani OS KOVO, dokonce s pomocí sil a 

prostředků ČMKOS (!!!) svědčí o ztrátě zábran a soudnosti, které vyplývají z jeho stupňující se 

nervozity. Po kolektivní smlouvě uzavřené v rozporu se zákonem se totiž situace mezi zaměstnanci 

neuklidnila a zaměstnanci společnosti DEZA,  a.s. „překvapivě“ nejsou ochotni nechat si líbit postup OS 

ECHO a vedení společnosti. Na diskuzi s nespokojenými zaměstnanci a odboráři evidentně není 

připraven. 

 

I kdyby vedení OS ECHO stokrát tvrdilo, že tento spor nevyvolalo, tato lež se nestane pravdou! O žádnou 

zvůli ze strany OS KOVO nejde. Plníme své odborové poslání a OS ECHO, pokud nechce hledat 

kompromis, nám v tom rozhodně nezabrání. Snaha udělat z OS KOVO strašáka vůči jiným odborovým 

svazům a hledat mezi nimi spojence proti OS KOVO je nebezpečná pro odbory jako celek. Podle této 

„logiky“ by polovina odborových svazů v ČMKOS i jiných odborových subjektů ztratila možnost působit 

v jiných odvětvích, než si to předseda Černý „přeje“. Přiznat si dosavadní ne dobrou práci v DEZA, a.s. 

je jistě těžké, ale svádět to na stokorunové lákání OS KOVO je laciné a směšné. Pokud by to bylo o 

penězích, požádali by zaměstnanci o vstup třeba k horníkům, nebo do Asociace samostatných odborů, 

kde na centrálu platí dvě koruny měsíčně. Kde bude OS KOVO stejně jako ostatní odborové svazy 

působit je výhradně na rozhodnutí zaměstnanců příslušných obchodních společností, nikoli na „přání“ 

vedení OS ECHO. V čase o tom OS ECHO přesvědčíme. 

 

Moc se omlouvám všem adresátům, pokud jsem je délkou mého dopisu otrávil, ale to, proč jsem musel 

reagovat na dopis předsedy Černého, je skutečnost, že mi připomněl slova spisovatele Karla Čapka: 

„Království lži není tam, kde se lže, nýbrž tam, kde se lež přijímá“. 

  

Tolik jsem považoval za nutné vám sdělit. Cíle odborů jsou dány, snažme se je plnit. 

 

Přeji vám všem příjemné prožití druhého prázdninového měsíce, přežijte ve zdraví letní vedra a nedejte 

se otrávit. 

 

 

 
 

Jaroslav Souček 

Předseda OS KOVO 


