
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pane inženýre – kolik má vlastně Odborový Svaz KOVO a v rámci Vašeho regionálního 
pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj členů a jakým způsobem získáváte členy nové?    
V první řadě Odborový svaz KOVO je jako celek velkou odborovou organizací, odborovým svazem, 
který v rámci celé ČR sdružuje více jak 660 odborových organizací a má více jak 75 000 členů. Co 
se týká našeho regionálního pracoviště, které již druhým rokem pracuje z nového sídla v Plzni, 
v Keřové ulici 320/9, tak jeho působnost je v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje a u 
zaměstnavatelů, kde OS KOVO a jeho členové působí prostřednictvím 63 odborových organizací. 
Celkem jsou naše organizace a členové OS KOVO u 73 zaměstnavatelů v obou krajích.   Na druhou 
část otázky je odpověď složitější, protože se může dělit na dvě části. Jedna z nich je 
prostřednictvím celého OS KOVO, a to v rámci propagace na našich internetových stránkách, na 
facebooku, kde máme stránku i v rámci našeho regionálního pracoviště, propagací, pořádáním 
akcí pro mladé, nové členy, ale hlavně je to prací a jejími výsledky u našich členů v rámci 
základních organizací, které jsou ve společnostech, firmách kde působí. V rámci obou krajů 
prostřednictvím odborů zastupujeme více jak 30 000 zaměstnanců.  
 
Vy se zabýváte hlavně pracovně-právními vztahy a kolektivními smlouvami, můžete říci co 
přesně toto obnáší a jaké další činnosti Váš svaz vykonává?  Přesnější odpověď je, že se 
zabýváme zastupováním zaměstnanců, zastupováním členů OS KOVO u svých zaměstnavatelů, 



což je jedním z hlavních poslání a úloh odborů jako celku. A řešení pracovně právních otázek, 
vztahů je dalším hlavním bodem, podmínek pro práci, bezpečnost práce, ochrana zdraví. A jak 
bych řekl vrcholem - třešničkou na dortu je uzavřená kolektivní smlouva mezi zaměstnavatelem 
a odborovou organizací, kterou obě strany sjednávají, která vše zahrnuje do jednoho 
dokumentu. 
 
Proč je dobré stát se Vaším členem? Jaké to má výhody a kdo všechno jím může být? 
Naším členem se v první řadě může stát fyzická osoba, která je zaměstnána ve společnosti, kde 
působí naše odborová organizace, nebo se může přihlásit u našeho regionálního pracoviště. 
Musím podotknout, že členství v odborech je dobrovolné, ale na druhou stranu, ve firmách, kde 
působíme, zastupuje odborová organizace všechny zaměstnance.  
A výhody členství? Především jsou to výhody dojednané, domluvené v rámci kolektivních smluv 
či vnitřních předpisů ve společnostech, a mezi ně patří především pracovní doba 37,5 hod., 5 
týdnů dovolené, jiná - vyšší výše příplatků za vykonanou práci a různé další benefity jako např.  
stravování, penzijní připojištění, příspěvek na dojíždění. Vlastně všechny prvky, na kterých se 
shodnou obě strany, tedy zaměstnavatelé a odbory, včetně růstu mezd. Velkým plusem, výhodou 
je poradenství pro členy, které je založeno hlavně na poradenství a poskytnutí pomoci v pracovně 
právní oblasti, ale také poradenství v ostatních oblastech života. A další výhody členů OS KOVO 
jsou ve vlastním benefitním systému, který svým členům nabízí benefitní portál OS KOVO, kde 
jsou zvýhodněné nabídky nejen od různých cestovních kanceláří, možnosti využití lázeňských 
pobytů, či rekreace v zařízeních v majetku OS KOVO nebo jeho základních organizacích. Těch 
výhod je více, ale stránka novin asi nestačí….. 
 
Na jaký pracovní úspěch za dobu Vaší kariéry vzpomínáte nejraději?    
Pro mne je úspěchem vznik, založení nové odborové organizace, růst členské základny. Je to také 
podpis kolektivní smlouvy u zaměstnavatele, takže v poslední době za velký úspěch považuji 
jednání a podpis kolektivní smlouvy u nově vzniklé odborové organizace u zaměstnavatele Ball 
v Dýšině. Za velký úspěch také považuji udržení sociálního smíru ve všech firmách, kde působí 
naše organizace a také skutečnost, že poslední masovější protestní demonstraci – mítink jsem 
organizovali před 3 lety ve firmě ZODIAC, dnes Safran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jak byste popsal velké zaměstnavatele v Plzeňském kraji? Mají nějaká specifika oproti zbytku 
republiky?  
V současné době se nejen velcí zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem personálu, ale již to není 
oblast těžkého průmyslu, strojírenství, ale převažuje počet velkých zaměstnavatelů zaměřujících 
se na oblast automotivu. Jsou to zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců více jak 1500 
zaměstnanců, například BORGERS, IAC Group Přeštice. K velkému rozmachu dochází v rámci 
ŠKODA TRANSPORTATION, která je dominantním zaměstnavatelem v rámci bývalé „Škodovky, 
bývalého areálu Škoda“, která se i v rámci dceřiných společností zabývá výrobou, opravou, 
servisem vozů metra, tramvají, lokomotiv, vagónů a v rámci dceřiných firem i trolejbusů. Máme 
ale i řadu organizací u tradičních strojírenských firem, např. BRUSH SEM, Doosan Škoda Power, 
EvoBus v Holýšově, a v Karlovarském kraji především WITTE Nejdek nebo SKF Chodov. Dále 
jmenovat by byl dlouhý seznam. Všichni ale vidíme, že postupně dochází k přeměně, nebo již 
došlo z výrazně strojírenské oblasti, hutnické oblasti na oblast lehčího průmyslu, automotivu, či 
částečně leteckého průmyslu. 
   
Koronavirová pandemie značně poznamenala chod snad všech firem, jak se to dotklo Vašich 
členů a jaká jste přijali opatření? 
Našich členů se tato těžká doba dotkla ve všech směrech, jako každého v naší společnosti, v celé 
ČR. Ve firmách se v rámci působení našich organizací a členů společně s vedením přijímala a 
uskutečňovala opatření, která někde chránila před skončením výroby, někde pomohla určitými 
opatřeními usnadnit překonání korona krize. Korona se dotkla nejen našich členů, ale všech 
zaměstnanců, došlo k přerušení, či zastavení výroby, došlo k odstávkám, někde krátce, někde to 
byla opatření na delší dobu, a tím došlo také nejen v rámci poklesu výroby, zakázek k omezení 
růstu, produkce, snížení zisků, došlo k propadům ve financování, ale také ke snížení příjmů 
pracujících. Přijímala se opatření k tomu, aby byly především zachována pracovní místa, výroba, 
vše ale s dodržením maximálních bezpečnostních, zdravotních a hygienických opatření ve 
spolupráci všech zainteresovaných stran. 
 
Má Váš svaz nějaké motto či heslo, kterým se ve své činnosti řídí? 
Těch hesel, či mott je asi více, ale jedno či dvě bych zvýraznil – „společně silnější“, nebo „odbory 
na Vaší straně“, která hovoří sama za sebe, tzn., jedinec je sám, zmůže málo, ale když se spojíme, 
dokážeme více a s odbory za zády toho dokážeme společně určitě hodně. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Při pročítání Vašeho celorepublikového čtrnáctideníku odborového svazu s názvem Kovák si 
nelze nevšimnout, že mezi Vašimi členy je vždy v případě potřeby velká vlna solidarity s 
kolegy. Tedy v momentě, kdy se například vinou požáru či jiné tragédie ocitne nějaký člen bez 
střechy nad hlavou, či finančních prostředků, takřka okamžitě se spustí sbírka a velmi rychle 
se daří nepřízní osudu zasaženému odboráři pomoct. Jak toto vnímáte? Máte nějaký příklad i 
zde z regionu, kdy se Vaši členové takto semkli a pomohli kolegovi v tíživé situaci? O čem to 
podle Vás hlavně vypovídá?  
 
Určitě ano, jde o projev solidarity, soucítění a kolegiality, která je dána odborářům, členům v zárodku. Je 
to vlastně již historicky, i když doba není tak dlouho minulá, můžeme vzpomenout velké povodně koncem 
90. let minulého století, nebo v nynějším století, kdy jak v Čechách, tak i na Moravě došlo k velkým 
škodám, postižení tisíců rodin. A právě tehdy se tato solidarita projevila v pomoci druhým, sbírkách. 
Odborový svaz KOVO na to zareagoval jako celek, kdy založil tzv. „Konto živelních pohrom“, na které 
každoročně organizace a členové dobrovolně přispívají, a při nešťastné události které popisujete jsou 
vypláceny příspěvky postiženým členům, okamžitě, co nejrychleji. V našich regionech o tom ví své členové 
a členky v základních organizacích v IAC Přeštice, Evobus Holýšov, Chodos Chodov, a to nelze opět 
vyjmenovávat všechny. Samozřejmostí je stejně tak okamžitá podpora svých „mateřských“ organizací, 
odkud člen pochází. Je to i o tom, že být členem odborů, není jen mít někde nějaké místo, kde si něco 
spořím, něco budu mít. Odbory nebyly a nejsou pro své členy spořitelna, tvrdím, a použiji heslo kolegy, 
my jsme pro členy i pojišťovnou, která pomáhá, radí, podporuje, nejen penězi, ale i radami, činy, pomocí 
při problémech v pracovních vztazích a nenadálých situacích. Prostě být odborářem se vyplatí, společně 
při vzájemné podpoře, při vzájemné solidaritě, při pomoci jeden druhému a ochotě udělat něco navíc 
dosáhnu více. Je všeobecně známo, že ve firmách, kde působí odborové organizace, které plní svou úlohu, 
mají podporu z řad zaměstnanců jsou lidé spokojenější, mají lepší výsledky a výhody.  
 

 


