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Vážení odboráři, 

nemohu začít jinak, než podě-

kováním za podporu při KV. 

Bez Vás a vašich podpisů by 

nebylo možné uzavřít KS v té 

podobě v jaké jsme ji 

v pondělí 19.9.2016 podepsali. 

KS má sice nečekanou dobu 

platnosti, ale myslím si, že její 

mzdová část je dobrá i pro 

rok 2017 a vzhledem ke škrtá-

ní směn v závěru roku 2016 

nedokáže nikdo říci, co bude 

v roce 2017 . Rozhodli jsme se 

toto číslo Pohodového odbo-

ráře pojmout opravdu poho-

dově, abyste si ho mohli 

v klidu přečíst někde na tera-

se, či zahradě při dobré kávě 

nebo u skleničky něčeho 

o s t ř e j š í h o .  C h c i  V á s 

v úvodníku  nalákat na jistě 

zajímavou nabídku adventní-

ho zájezdu s čertovským zá-

v ě r e m ,  n a  r o z h o v o r 

s předsedou firmy Witte auto-

motiv, na nový benefit, který 

se Vám bude hodit při grilo-

vání na zahradě, či na rodin-

né oslavě. A tak vám přeji pří-

jemné čtení našeho-vašeho 

„Pohodového odboráře“  

Pokud cítíte nedostatek 

v informovanosti na vašem 

úseku či dokonce shopu a va-

dí vám to, pojďte to zkusit 

změnit. Hledáme spolupra-

covníky, předsedy shopu 

v celé továrně. Nebojte se a 

pojďte s námi spolupracovat 

a přímo se podílet na rozvoji 

odborů KOVO v TPCA. Veš-

keré informace získáte buď 

v kanceláři odborů nebo u 

předsedů shopu.  

Ivo Navalaný 

Úvodem 

Mikuláš se blíží….. 

Nezdá se to, ale čas letí, a 
tak jako každý rok budou 
pro vaše ratolesti do 15 let 
připraveny již tradiční mi-
kulášské balíčky, které 
s láskou připraví jako každý 
rok Martina Klausová. Věří-
me že se dětem trefíme do 
chuti a všichni budou spo-
kojeni.  



 

„Nucené“ meetingy před 

směnou 

Na poslední schůzce se za-

městnanci jsme byli upozor-

něni na praktiky některých 

group leaderů, převážně na 

montáži. Jedná se o tzv. mee-

tingy před směnou, kdy neú-

čast na nich má vliv na konco-

vé hodnocení výkonu operá-

tora. 

Okamžitě jsme na tento pod-

nět k prošetření reagovali a 

poptávali se jak to chodí na 

montáži a na jiných shopech. 

Oslovili jsme oddělení HR a 

žádali vyjádření. 

Rozdíly v přístupu jsou pro-

pastné a není možné, aby ope-

rátoři na montáži byli 

nikterak znevýhodňováni 

oproti ostatním. Plat mají pře-

ci stejně vysoký jako zaměst-

nanci lisovny, svařovny, nebo 

lakovny! 

Z výsledku našeho průzkumu 

je jasné, že operátoři montáž-

níci biti jsou!!! 

“Schůzky před začátkem výroby 
jsou organizovány za účelem pří-
pravy zaměstnanců na směnu 
poskytnutím důležitých informa-
cí. Na těchto schůzkách se sdílí 
aktuální výrobní informace, in-
formace o plánovaných úpravách 
a změnách na pracovištích, infor-
mace týkající se BOZP , kvality, 
situace ve výrobě i informace 
personálního charakteru. Schůz-
ky probíhají cca 5 minut před za-
čátkem výroby, kdy zaměstnanci 
již bývají přítomni na svých pra-
covištích. Účast zaměstnanců 
na schůzkách je s ohledem na 
obsah sdělovaných informací 
doporučována, ale není po-

vinností.”  

Takto odpovědělo na náš do-
taz oddělení HR. 

Povinnost dle zákoníku práce 
totiž máte jedinou a tu stanoví 
§ 81 odst. 3 zákoníku práce (v 
platném znění), podle kterého 
je zaměstnanec povinen být 
na začátku směny na svém 
pracovišti a odcházet z něho 
až po skončení směny. Za-
městnavatel tedy může poža-
dovat po zaměstnanci, aby již 
na začátku směny začal pra-
covat – a z toho vyplývá, že 
zaměstnanec musí před vlast-
ním začátkem směny nejen 
dorazit na své pracoviště, ale 
také se podle povahy jeho 
práce převléknout do pracov-
ního oděvu, použít ochranné 
pracovní pomůcky aj. 

Neúčasti na meetingách před 
směnou v žádném případě 
nemohou mít vliv na záporné 
hodnocení výkonu operátora! 
Pokud se v budoucnu setkáte 
přímo nebo jako svědek s tou-
to praktikou a vysvětlením 
nižšího hodnocení tímto dů-
vodem, tak bezodkladně in-
formujte svého shopového 
předsedu nebo přímo kance-
lář našich odborů. Nebudete v 
tom sami. 

Tímto žádáme o spolupráci i 
firmu, aby sama prověřila 
adekvátnost těchto „nutných“  
každodenních schůzek a za-
bránila případným nekalým 
praktikám při hodnocení.  

V dnešní době je správnou 
cestou ke spokojenosti za-
městnanců každý vstřícný 
krok směřující od společnosti 
k lidem. Pojďme tu naší firmu 
po malých krůčkách  zase o 
trochu zlidštit. 

Pokud o to vážně budete stát, 
rádi vám v tom pomůžeme. 

Jaroslav Pacák 

 

Penzijní připojištění a Z-
konto 

Dostal jsem informace, od 
Vás, že penzijní připojištění, 
které hradíte se Z-konta, re-
spektive částky které měsíčně 
platíte, se neodečítají z vašeho 
výpočtového základu daní 
(roční zúčtování—dorovnaní 
daní). Dokonce že na tom spo-
lečnost vydělává atd. 

Jelikož nejsem děd Vševěd tak 
jsem se na patřičných místech 
zeptal. Pravda je taková. 
Když budete zadávat mož-
nost placení penzijního připo-
jištění ze Z-konta tak máte 
dvě možnosti.  

a)  Označit tuto platbu jako 
příspěvek zaměstnance, ve 
výplatě se tato položka zdaní 
včetně sociálního a zdravotní-
ho pojištění. V tomto případě-
se tyto částky, které uhradíte 
penzijní společnosti, započítá-
vají do potvrzení o snížení zá-
kladu daní pro roční výpočet.  

b)  Označit tuto platbu jako 
příspěvek zaměstnavatele, 
v tomto případě se daná část-
ka nedaní, ale nelze ji započí-
távat do ročního snížení vý-
počtového základu pro do-
rovnání daní.  

Tady je dobrý příklad, jak 
vznikají fámy, na základě ne-
úplných informací, neváhejte 
se na odbory obrátit, když ně-
co nevíte jistě, či když máte 
pochybnosti. Rádi vám vaše 
otázky zodpovíme, případně 
zjistíme odpovědi.  

                                   Ivo Navalaný 



 

O čem jsme jednali? 

Dne 5.9.2016 proběhlo jednání 

VZO, které se po dlouhé době 

mohlo věnovat i jiným záleži-

tostem než již ukončenému 

kolektivnímu vyjednávání. 

Po letošní situaci a stávkové 

pohotovosti, která byla tímto 

jednáním zrušena, jsme se 

jednohlasně shodli, že je po-

třeba vytvořit „stávkový 

fond“, do kterého budeme 

každý měsíc odvádět část na-

šich (vašich) provozních pro-

středků.  

Přestože jsme v letošním roce 

jako jediní byli připraveni čás-

tečně pokrýt našim členům 

výpadek mzdy po dobu stáv-

ky, uvědomujeme si, že v dal-

ších letech by to již stačit ne-

muselo. Členská základna 

roste. Jednání jistě budou ná-

ročnější a delší. Je možné, že 

stávka bude hrozit i 

příště a my chceme, aby 

se naši kováci  nemuseli 

obávat ztráty příjmu při 

boji za lepší podmínky. 

Ze „stávkového fondu“ 

by se tyto ztráty měly 

pokrýt, proto je potřeba 

začít již teď, aby příspě-

vek mohl být co nej-

vyšší. Vždy je lepší být 

připraven než později překva-

pen a vykřikovat, že jsme to 

nečekali. 

Dále jsme se dohodli, že za-

chováme mikulášské balíčky 

pro děti odborářů. Naopak 

vánoční kolekce již letos vy-

dávat nebudeme. 

Velice zajímavým bodem je 

nákup výčepního zařízení. Na 

zkoušku jsme pořídili jedno 

chlazení a budeme jej půjčo-

vat našim členům za jednorá-

zový servisní poplatek 100Kč. 

Tento benefit vzešel na váš 

podnět a my očekáváme vy-

soký zájem. Záleží ovšem jen 

na vás jak tento projekt do-

padne. Toto zařízení není laci-

ná záležitost a věříme, že se k 

němu budete chovat jako 

kdyby bylo vaše, protože 

vlastně vaše je.  

O možnosti půjčení vás bude-

me včas informovat na našem 

webu. Předpokládáme, že vše 

můžeme rozjet již od listopa-

du, tak nás pečlivě sledujte na 

www.kovo-tpca.cz 

Nové benefity pro naše členy 

Benefity se snažíme doplno-
vat a měnit podle vašich aktu-
álních potřeb a přání, napří-
klad jsme snížili příspěvek na 

dětské tábory z 1000kč na 
500kč na každé dítě odboráře, 
ale zároveň jsme tento příspě-
vek rozšířili o lyžařské kurzy, 
školy v přírodě, soustředění 
atd. 

Toto byla reakce, na vaše pod-

něty. Abychom vyhověli i 

ostatním, tak jsme letos za-

vedli příspěvek na sport a 

kulturu pro všechny naše od-

boráře. 

 Rok se chýlí ke konci a jen 

několik z vás tento benefit vy-

užilo. Cílem vzniku  tohoto 

benefitu byly časté připomín-

ky, že z původní nabídky si 

řadový člen nic nevybere. Ne 

každý chodí rád do kina a 

spousta lidí preferuje raději 

sportovní utkání, koncerty či 

jiné společenské akce. Někdo 

raději sportuje sám a platí si 

drahé startovné, jiný chodí 

pravidelně do bazénu či do 

fitka. 

 Prostě co člověk, to jiný 

zájem a bylo by velmi 

složité se zavděčit všem. 

Dohodli jsme se, že kaž-

dému odboráři, který je 

členem alespoň 6 měsí-

ců, vyplatíme po před-

ložení vstupenek či do-

kladů o zaplacení jaké-

koliv sportovní, kultur-

ní akce jednorázovou 

částku 500kč ročně, pokud té-

to hodnoty dosáhne. Tak si to 

pěkně užijte a nezapomeňte 

nás navštívit v naší kanceláři. 

Výbor VZO 



 

Jednání autosekce OS KOVO 

Ve dnech 13-14.9.2016 pro-

běhlo ve Žďáru nad Sázavou 

jednání Odvětvové sekce au-

tomobilového průmyslu OS 

KOVO. Tato sekce sekce zdr-

žuje firmy v „automotiv“ 

v rámci ČR. 

Tato setkání jsou ideálním 

místem pro výměnu zkuše-

ností a řešení podobných pro-

blému, které sužují zaměst-

nance. Ukazuje se, že je jedno 

jak se daná firma jmenuje, 

problémy jsou pořád stejné. 

Na pořadu dne byla také situ-

ace kolem vyšší kolektivní 

smlouvy pro automobilový 

průmysl. My jsme předložili 

návrh, ale sdružení AutoSAP 

(kde je zastoupena také TPCA 

GM HR p.Peškem) se s námi 

odmítá bavit. 

Celou záležitost řeší právníci 

OS KOVO. Součásti jednání 

byla také několikahodinová 

přednáška o nemocech 

z povolání, konkrétně o ne-

mocech horních končetin, 

zejména karpálních tunelů.  

Tyto nabyté poznatky bude-

me rádi využívat při řešení 

vašich problému tady 

v TPCA.  

 

Zasedání rady OS KOVO  

Ve dnech 12-13.10.2016 se 

v Hradci Králové uskuteční 

zasedání Rady OS KOVO, 

která je nejvyšší orgán OS 

KOVO mezi sjezdy, schází se 

čtyřikrát do roka. Hlavním 

tématem bude budoucnost 

OS KOVO. 

V příštím roce se uskuteční 

volební sjezd OS KOVO, kde 

budou přijaty pozměňující 

návrhy stanov OS KOVO a 

budou určeny hlavní priority 

do budoucna. Ať už se jedná 

o členské příspěvky, nábor 

nových členů, pomoc neuvol-

něným předsedům atd. 

 Jedno je jisté, pokud se nepo-

vedou prosadit reformy sva-

zu (stanovy platí již přes 

20let), tak již nebudeme kon-

kurenceschopným svazem a 

nebudeme pro naše členy 

atraktivní. 

 O těchto otázkách budeme 

jednat a dávat pozměňující 

návrhy, ať je vše k blížícímu  

se sjezdu připraveno.  

Ivo Navalaný 

Tipy na výlet 

 

 

 

 

8.10.2016 

Svátek Svatého Huberta, patro-

na myslivosti, jezdců a koní. Na 

zámku Kačina se konají již tra-

diční zámecké slavnosti s Huber-

tovou jízdou zámeckou oborou.  

16.10.2016 

Svatohavelské císařské posvícení 

ve skanzenu v Kouřimi - lidová 

veselice s trhem a tradičními po-

svícenskými radovánkami - 

čerstvě upečenými koláči, ka-

chýnkou s voňavým zelím, dob-

rým pitím a neodmyslitelnou 

muzikou a divadlem. 

22.10.2016 

V Malíně u Solokovny se koná 

letos již 2. ročník slavností Ma-

línského křenu, před druhou 

světovou vlákou nejlepšího kře-

nu na světě. Přijďte ochutnat 

výrobky z této fenomenální po-

choutky! 

3.12.2016 

Jízdy parním vláčkem po úzko-

rozchodné drážce u Sendražic, 

setkání s Mikulášem, andělem a 

spoustou čertů. 

www.kudyznudy.cz 



 

Krampus—pekelný výlet 

Už je tomu opět téměř rok co 

jsme pro vás a vaše blízké 

uspořádali první předvánoční 

zájezd vyrazili jsme na vánoč-

ní trhy a průvod štoly do 

krásného německého města 

Drážďany. I přes kritickou si-

tuaci v Evropě a oprávněné 

obavy, jsme dokázali vypravit 

dva autobusy a náramně si to 

užít v příjemné atmosféře. 

Proto i letos jsme pečlivě zva-

žovali možnost zajímavého 

výletu. 

Tipů bylo několik, ale nako-

nec jsme se shodli, že velikým 

lákadlem pro mnohé z vás by 

mohlo být Rakousko a největ-

ší průvod těch nejděsivějších 

čertů v Evropě, spojeným s 

prohlídkou města Salcburk. 

Uvědomujeme si, že ve dnech 

pracovního volna nechcete 

odjíždět úplně sami, a tak i 

letos pro každého odboráře 

nabízíme jeden dotovaný zá-

jezd i pro doprovod. 

Nejprve bychom navštívili 

Salcburk, hlavní město stejno-

jmenné rakouské spolkové 

republiky Salcbursko. To je 

díky své vynikající zeměpisné 

poloze snadno a pohodlně 

dosažitelné ze všech světo-

vých stran. Město má 146.000 

obyvatel a je sídlem mnoha 

národních a mezinárodních 

úřadů a institucí. Salcburku se 

také říká Řím severu, zdá se, 

že na každém rohu stojí kos-

tel. Kouzlo architektonického 

uspořádání města, jeho neza-

měnitelná silueta, přírodní 

krásy jeho okolí, pohádkové 

horské panorama a okolnost, 

že zde roku 1756 spatřil světlo 

světa Wolfgang Amadeus 

Mozart - všechny tyto atribu-

ty přispěly k tomu, že se Sal-

cburk proslavil na celém svě-

tě. Však také v roce 1997 vy-

hlásilo UNESCO celé Staré 

město salcburské - na pravé i 

na levé straně řeky Salzach - 

"světovým kulturním dědic-

tvím". 

Poté se vydáme do Schlad-

mingu na čertovský průvod. 

V Rakousku byla postava čer-

ta hojně rozšířena až do dob 

inkvizice, za které bylo pod 

trestem smrti zakázáno pře-

vlékat se za ďábelské postavy. 

Ale tento pradávný zimní 

zvyk byl v Rakousku i přes 

zákaz nadále často praktiko-

ván v odlehlých a těžko do-

stupných oblastech. Dnes krá-

čí pekelníci hrdě středem 

města v několikasethlavém 

davu.  

V polovině 17. století se 

z prostředí klášterních škol 

rozšířil mezi prosté obyvatele 

zvyk návštěv Mikuláše a čerta 

v domácnostech. Postupem 

času býval tento lidový obyčej 

zakazován a nadále opět po-

volován církevní i světskou 

vrchností. Čerti v jednotlivých 

obcích dříve často působili ta-

ké jako jakýsi druh společen-

ské kontroly – kárali obyvate-

le za nevhodné chování, 

trestali lakomé selky a hrozili 

příliš přísným hospodářům. 

V dobách osvícenství byli čer-

ti považováni za zastaralý 

přežitek, za element podrýva-

jící slušné chování, morálku a 

veřejný pořádek. Zvyk ná-

vštěv a průvodů pekelníků se 

však leckde udržoval i nadále, 

až pak nakonec vlivem záka-

zů úplně vymizel. Kolem ro-

ku 1900 nastala ta pravá čertí 

renesance – folkloristé tradici 

rohatých pozvedli a rakouská 

města a vesnice začaly organi-

zovat čertí průvody, tzv. Kra-

mpuslaufy, a pořádají je dod-



 

Ty nejpůsobivější reje se ko-

nají především ve východním 

Tyrolsku, sousedních Koruta-

nech a v Salcbursku, ale také 

v italském jižním Tyrolsku. 

Při podobných průvodech se 

centrem měst prohání pěšími 

zónami až několik stovek čer-

tů – důkaz toho, že původní 

lidový zvyk se proměnil 

v obrovskou folklórní show. 

Jeden z největších průvodů se 

koná v horském středisku 

Schladming v blízkosti Sal-

cburku. Na devět stovek pe-

kelníků vám tu předvede ne-

zapomenutelné představení, 

které osloví všechny generace 

bez rozdílu. 

A čerti to nejsou jen tak leda-

jací – ručně vyřezávané dře-

věné masky, zvířecí rohy, kte-

ré dosahují délky až jeden 

metr, přepychové hávy, koň-

ská spřežení, pravé kožichy, 

řinčící řetězy a pyrotechnické 

efekty. Čertovské řemeslo se 

tady dědí z generace na gene-

raci stejně tak jako cenné mas-

ky a kostýmy. 

Pozor na tvrdou náturu, biče 

a řetězy. Čerti by se měli cho-

vat podle určitých pravidel – 

vynechat konzumaci alkoholu 

a bití přihlížejících. Přesto je 

však dobré dát si na hrozivé 

čertovské biče a řetězy pozor. 

Čertovské průvody jsou jedi-

nečnou podívanou a neob-

vyklým zážitkem, na který 

budete dlouho vzpomínat.  

A že by jste rádi jeli, ale nejste 

našimi členy? Přidejte se k 

nám, protože být v těch 

správných odborech se prostě 

vyplatí. 

Adventní Salcburk a největší běh čertů na světě ve 
Schladmingu 

Termín: 26.11.2016   Cena:1 000 Kč 

Pro odboráře KOVO 500 Kč 
Stejná cena i pro doprovod (1 osoba) 

Program: 

 

Odjezd ve 3:30 z autobusového nádraží v Kolíně. Dopoledne příjezd do Salcburku – krátká pro-
cházka historickým centrem města. Osobní volno k návštěvě vánočních trhů, pevnosti či residen-
ce. Odpoledne přejezd do Schladmingu, pod Nízké Taury, kde se každoročně koná největší běh 
čertů na světě (19:00 – 22:00). Návrat do ČR v pozdních nočních až časných ranních hodinách. 

Cena zahrnuje:   dopravu autobusem, průvodce, pojištění léčebných 

výloh osob a zákonné pojištění CK. 

Cena nezahrnuje:  vstup na sraz ČERTŮ cca 8 € 

Přihlásit se můžete v kanceláři odborů KOVO do 20.10.2016 ! 
Jak se přihlásit? Navštivte nás v kanceláři odborů, kde si rezervujete místa v autobuse a rovnou 

si zaplatíte zájezd.  



 

OS KOVO je motorem odbo-

rové činnosti v ČR. 

Na jednání rady autosekce 

OS KOVO ve Ždáru nad Sá-

zavou jsem oslovil a pro náš 

časopis  vyzpovídal kolegu a 

kamaráda Milana Scheera. 

Ahoj Milane. Mohl by jsi na-

šim čtenářům o sobě něco 

říci? 

Jmenuji se Milan Scheer, jsem 

předsedou ZO OS KOVO 

WITTE Nejdek. Současně 

jsem předsedou podnikové 

rady WITTE Automotive,  

předsedou a členem odvětvo-

vé sekce automobilového 

průmyslu při OS KOVO, spo-

lečně s předsedou Vaší  ZO 

OS KOVO při TPCA. 

Naše Evropská podniková 

rada je  nedávno založená. 

S kolegy našich ostatních zá-

vodů v Německu (naše ma-

teřská firma WITTE Automo-

tive sídlí ve Velbertu 

v Německu) řešíme společné 

problémy , které tíží všechny 

naše zaměstnance. Naše fir-

ma  se na jaře  rozrostla o no-

vý závod v Ostrově, kde vy-

rábíme plastové součásti do 

automobilů a máme i novou 

lakovnu. Naše firma se hlav-

ně  zabývá zamykacími sys-

témy a dalšími komponenty 

do interiérů. V současnosti 

v České republice zaměstná-

váme cca 2000 lidí. 

A automobilová sekce? 

Automobilová sekce se prů-

běžně zabývá problémy, které 

tíží  všechny organizace za-

stoupené v automobilovém 

odvětví. Podrobně sledujeme 

vývoj v automobilovém prů-

myslu u nás v republice, pro-

tože jsme na něj všichni silně 

vázáni. 

V loňském roce jsme předlo-

žili Svazu automobilového 

průmyslu ( dále jen Autosap) 

návrh kolektivní smlouvy 

vyššího stupně. Smlouva by 

měla nahradit dosavadní 

smlouvu o spolupráci mezi  

našim odborovým svazem 

KOVO a Autosapem. Bohužel 

se setkáváme nyní ze strany 

Autosapu se snahou  smést 

náš návrh kolektivní smlouvy 

vyššího stupně ze stolu. 

Nyní čekáme na vyjádření 

z ministerstva práce a sociál-

ních věcí. 

Co se povedlo u vás? 

Za 8 let našeho působení u 

zaměstnavatele se nám hned 

od počátku podařilo uzavřít 

kolektivní smlouvu. Máme 

dva uvolněné  funkcionáře, 

předsedu a hospodářku, které 

platí firma v plné výši. 

Podařilo se nám vyjednat 

nadstandartní příplatky za 

přesčasy, příplatky pro více-

směnné provozy, jídelní auto-

maty, které jsou zaměstnan-

cům k dispozici 24 hodin 

denně, mimořádné přestávky 

po dvou hodinách práce, kte-

ré jsou zohledněné v pracovní 

normě. Nyní vyjednáváme 

novou kolektivní smlouvu, 

kde se nám podařilo již vy-

jednat několikanásobné navý-

šení benefitů v rámci loajality 

zaměstnanců. Nově také bu-

dou moci čerpat benefity mat-

ky na mateřské. 

Vyjednávání nadále pokraču-

je, nyní nás čeká mzdová a 

sociální část vyjednávání. 

Jak se díváš na dění v ČR 

(zaměstnanci, zaměstnavate-

lé, platy atd.)? 

Jak vnímám dění v ČR 

v oblasti zaměstnání a všech 

aspektů ? 

Je to složité, na jednu stranu 

tlak na zvýšení platů, na dru-

hé stránce nezájem nezaměst-

naných chtít pracovat. Asi 

máme nastavený štědrý soci-

ální podpůrný systém, když 

musíme dovážet pracovní sí-

lu z východních zemích a do-

ma na nás kouká přes 400 ti-

síc lidí ráno z okna , jak jde-

me do práce a jsou živeni 

z našich daní. V letošním roce 

jsou zaměstnavatelé přístupni  



 

 

 

T-Mobile Program pro členy OS KOVO 

T-Mobile Program pro OS KOVO vám nabízí zlevněné ceny volání a další výhody dle Rámcové smlouvy 

uzavřené mezi Odborovým svazem KOVO a společností T-Mobile. Tyto výhody můžete využívat po ce-

lou dobu trvání Rámcové smlouvy a zároveň vašeho členství v  OS KOVO. Výhody z T-Mobile Programu 

automaticky využívají všechny Účastnické smlouvy, které jsou vedeny pod RČ (max. 5 členů), které bylo 

zařazeno do T-Mobile Programu, to znamená i vaše rodina :-) Podmínkou pro zařazení do programu je 

členství v odborech min. 6 měsíců. 

*ceny jsou uvedeny bez DPH 

**Podmínky pro získání výhod T-Mobile programu a další informace již nyní na našem webu www.kovo-tpca.cz. 

k navyšování platů a jiných 

benefitů, protože je tlačí ne-

dostatek pracovních sil. Ně-

kteří tak již odmítají nové za-

kázky a mají problémy splnit 

stávající. Já to vidím i u nás. 

Firma se snaží, ale lidi nejsou. 

Nehledě na to, že my jsme u 

německých hranic, kam od-

cházejí naši zaměstnanci pra-

covat. 

Německá minimální mzda 

spolu s rodinnými  přídavky 

je bohužel pro všechny firmy 

v ČR stále nedosažitelná. 

Proč OS KOVO ?   

Je to největší a nejvýznamněj-

ší  odborový svaz, který nejen 

zastřešuje největší počet za-

městnanců v kovoprůmyslu.  

Náš svaz má výborně propra-

covanou metodiku pomoci 

zaměstnancům v jednotlivých 

regionech, od právní  pomoci, 

maximální ochraně  pracov-

ních míst v případě kolapsu 

firem, při jednání o odstup-

ném, atd. OS KOVO je také 

motorem odborové činnosti 

spolu s ČMKOS. Když se Vás 

zeptám kolik znáte odboro-

vých svazů v naší republice (a 

jsou jich přes  tři desítky), kte-

ré svazy se Vám  vybaví ? 

Přeji Vaší organizaci, krásný 

podzim a mnoho úspěchů 

v další nelehké práci Vašemu 

výboru v čele s Ivem Navala-

ným. 

Milan Scheer 

Předseda ZO OS KOVO WIT-

TE Nejdek 
Ivo Navalaný 


