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Úvodem
Vážení kamarádi, odboráři, kolegové. Nejprve bych si dovolil
ještě dodatečně popřát mnoho
krásných zážitků a hlavně hodně
zdravíčka do nového roku 2016.
Po dlouhé odmlce držíte ve
svých rukou druhé číslo našeho
občasníku Pohodový odborář.
Chvilku jsme přemýšleli jakým
směrem se náš občasník bude
ubírat a chtěli bychom, abyste se
na jeho tvorbě mohli podílet vy
všichni. Pokud byste měli nějakou zajímavou informaci nebo
jen potřebu sdělit něco svým kolegům, tak prosím neváhejte a
ozvěte se nám. Ať už jste odboráři či ne. Tento občasník patří
především vám. Jako novinku
pro tento rok chceme zavést inzerci mezi zaměstnanci, po které
jste už dlouho volali.
Dovolte mi, abych krátce zhodnotil rok 2015. Byl to rok dlouhého vyjednávání KS, ale povedly
se zásadní změny jako 13. plat,
odstupné a seniorita. Současně
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jsme také dohodli KPD (konto
pracovní doby). Celkově KPD
můžeme hodnotit až ke konci
zkušebního období (31.3.2017),
kdy se buď prodlouží nebo neprodlouží jeho trvání (bude to
předmětem kolektivního vyjednávání v roce 2017). Uvidíme
jaký na nás bude mít dopad v
roce 2016. V druhé polovině roku proběhly volby předsedy ZO
a volby do výboru ZO. Byl rozšířen tým VZO na současných 9
členů a už po prvních dnech
spolupráce obnoveného závodního výboru musím s radostí
konstatovat, že to byl správný
krok. Máme nové impulsy a nápady jak vylepšovat naší ZO.
Začátkem letošního roku proběhne revize benefitů, některé
zrušíme, obměníme, či zavedeme úplně nové, tak aby je mohl
čerpat každý člen ZO (ženatý,
svobodný, starý, mladý, bezdětný, atd.). Zkrátka chceme, aby
každý odborář našel to své a
členství v naší organizaci bylo
ještě více atraktivnější. Tady také
vidím prostor pro vaše nápady a

podněty. Chceme uvést do praxe
„úsekové důvěrníky“, kteří budou pomáhat předsedům shopů
v jejich poslání při přenosu a
sběru informací, případně podnětů od vás. Přeji nám všem, aby
každý z nás byl v roce 2016 stejný jako název našeho občasníku
„pohodový odborář“.
Ivo Navalaný

6. prosince jsme podnikli zájezd na vánoční trhy do Drážďan. I přes obavy
některých účastníků jsme dokázali naplnit dva autobusy a akci považujeme
za velmi zdařilou.

Proč se stát členem odborové organizace?
I když se dnes zdá, že odbory nic
nezmůžou (díky stále se zhoršující legislativě v neprospěch zaměstnanců), jsou odbory jedinou
možností, jak lze zasahovat do
pracovní problematiky a ovlivňovat tak kvalitu našeho zaměstnání. Odbory jsou ze zákona legitimním zástupcem zaměstnanců při prosazování jejich potřeb,
zájmů a řešení problémů se zaměstnavatelem.
Odbory jsou mnohdy jedinou a
poslední možností, jak zabránit
zaměstnavateli, aby si dělal jen
to, co on sám chce. Zkuste si
představit, jak by to mohlo vypadat bez odborů (stagnace
mezd, nerovné postavení, žádné
benefity apod.) a ne jen vykřikovat co všechno odbory neudělaly. Chcete-li, aby odbory mohly
udělat „co ještě neudělaly,“ přidejte se k početné skupině odborářů. Zvýšíte tím šanci něčeho
dosáhnout, protože tím výrazně
posílíte své postavení v dnes velmi nerovném postavení zaměstnavatel versus zaměstnanec.

Jedině odbory mohou vyjednat
kolektivní smlouvu a v ní prosadit vyšší mzdy, lepší sociální
podmínky, bezpečnost při práci,
správnou ergonomii. Nebo mohou poskytnout ochranu před
neoprávněným propuštěním z
práce, např. bezplatnou právní
pomocí apod.
Vždy je lepší vystupovat v početnější skupině, než jako jednotlivec. Příkladem nám může být
Škoda Mladá Boleslav, 90% za-

městnanců je organizováno v
odborech a proto dokáží prosadit tak vysoké mzdy, nadstandardní benefity a sociální podmínky. Vezměme si z nich příklad! Možná si mnozí mladí lidé
myslí, že odbory jsou přežitkem
komunismu. Pravdou je, že odborové hnutí má své počátky v
dobách raného kapitalismu 19.
století.

Prezident Theodore Roosevelt o
členství v odborech řekl:
„Kdybych byl zaměstnancem továrny, dělníkem na železnici nebo jakýmkoli námezdním dělníkem, nepochybně bych se stal členem odborů své profese. Kdybych byl proti
politice mých odborů, připojil bych
se když už pro nic jiného, tak z toho
důvodu, abych pomohl napravit to
špatné. Kdybych měl výhrady vůči
nečestnému předákovi, vstoupil
bych do odborů, abych ho pomohl
odstranit. Stručně řečeno, věřím v
odbory a myslím si, že všichni lidé,
kteří mají z práce odborů užitek,
jsou morálně zavázáni pomáhat ze
všech svých sil ve společném zájmu,
který prosazuje odborový svaz. Odbory, i když je tvoří členové, nepatří
členům, ale spíše mají ve svěřenectví něco pro ty, kteří zde budou v
budoucnu.“
Zamyslete se nad tím až opět
uslyšíte někoho nadávat na odbory. Ptejte se jich, zda-li jsou v
odborech a co proti tomu dělají.
Ještě jsem neslyšel o případu, že
by někdo chodil po kolektivním
vyjednávání vracet přidané peníze zpět na pokladnu, protože je
nepotřebuje. Kolektivní vyjednávání se opět rychle blíží a vyjednávací týmy obou našich organizací budou potřebovat vaši pl-

nou podporu. Každé vyjednávání v letech úspor bude tvrdý boj
a bez vaší přízně to nepůjde. Neschovávejte hlavu do písku a
neváhejte se k nám přidat.

Kolektivní
smlouva
vyššího stupně
Tato smlouva se běžně uzavírá
na západ od našich hranic. Buď
je ohraničená podle územních
celků, či podle odvětví. Jejím cílem je určit jednotné minimální
standardy pro zaměstnavatele
(např. 5 týdnů dovolené nebo
minimální nárůst mezd). Firmy,
které spadají pod tyto smlouvy,
pak nemůžou jít pod tyto standardy. Je to zároveň i ochrana
proti nekalé konkurenci mezi
společnostmi.
Odbory pak ve firmách vyjednávají další body, či navyšují hodnoty dohodnuté v KSVS. Odborový svaz KOVO má zřízenou
sekci automobilového průmyslu
a jedná s partnerem AutoSAP
(sdružení automobilového průmyslu), ve kterém je společně s
dalšími 170 firmami i naše společnost TPCA.
Na ministerstvu průmyslu 13.
listopadu 2015, v rámci jednání,
předložila vyjednávací skupina
OS KOVO (ve které je naše ZO
organizace zastoupena předsedou ZO) návrh KSVS zástupcům
sdružení AutoSAP. Tito návrh
přijali. Na radě ředitelů AutoSAPu dne 10. 12. 2015 v Kosmonosech se rada jednohlasně usnesla
na zamítnutí jednání se zástupci
OS KOVO na obsahu KSVS.

OS KOVO bude činit další kroky
a navrhne vyhlášení sporu o
uzavření vyšší kolektivní
smlouvy. Tak se stalo 7. 1. 2016.
Čekáme na vyjádření Sdružení
AutoSAPU.
Text návrhu KSVS je k dispozici
v kanceláři odborů. O dalším
vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

Výrobcům aut se v Česku rekordně daří
Toto je nadpis, který zaplňuje
naše nejčtenější periodika poslední rok. Výroba osobních aut
loni vzrostla o čtyři procenta na
nový rekord 1,3 milionu vozů.
Samotná TPCA zvýšila výrobu o
osm procent na 219 054 vozů.
Výroba aut poroste i letos, a to
ještě rychlejším tempem. Tento
předpoklad potvrzují naplněné
objednávkové knihy subdodavatelů prvního a druhého stupně.
Řada z nich již dokonce naráží
na své kapacitní možnosti, a to
jak technické, tak i personální.

Proč nemáme lidi?
Jistě jste to zaznamenali také.
Nedostatek lidí na linkách je velký problém, který trvá už delší
dobu a naše vedení ho není
schopné vyřešit. Nedostatek operátorů má dopad na nás všechny. Nemožnost čerpat dovolenou v termínech, kdy bychom
chtěli sami. Střídání na toaletu je
na čekací listinu, protože polovina TL je v lince a druhá nestíhá
ani doplňovat materiál. Naštvaní

kolegové, když musíme jít na
neschopenku, protože už to fakt
nedáváme. Nedej bože naštvaný
nadřízený.

O to více by se měla naše svrchovanost snažit udržet nás, co jsme
tu zbyli a zůstali jsme s firmou i
v dobách opravdu těžkých.

Už se nám omrzely výmluvy na
vysokou absenci. S tím by měli
naši odborníci z HR počítat. Lidé
bývají nemocní celkem pravidelně. Jejich děti, o které se musejí
starat, také. Vedení neustále slibuje „lidí bude dost.“

Uvidíme s jakým protinávrhem
kolektivní smlouvy před nás
exekutiva předstoupí. Třeba nás
po dlouhých letech příjemně překvapí. Rozhodně by se měli zamyslet proč tu lidi nechtějí pracovat (např. peníze vs vykonaná
práce, demotivace lidí, nemožnost profesně růst, atd.).

Ptáme se co firma bude dělat
dále? Jak chce motivovat nezaměstnané schopné lidi jít k nám?
Za branou už dávno nestojí fronty na pracovní místa v naší světové továrně. Ba naopak. Čím
dál více zkušených lidí utíká ke
konkurenci. Podotýkám, že firma se ani nesnaží je nějakým
způsobem udržet!?!
Faktem je, že pracovní síla se stává nedostatkovým zbožím. Celková nezaměstnanost v ČR se
drží někde na hranici šesti procent. Co dělá TPCA, aby z tohoto
zbytku vybrala alespoň někoho
schopného? Nic! Vůbec nic!
Polovina lidí, kteří k nám nastoupí přes agentury nemají vůbec žádnou představu co je tady
čeká. Někteří nevydrží ani týden
našeho příjemného tempa. Operátoři a team leadeři pořád dokola zaučují nové a nové lidi. Je to
frustrující a rozhodně to všem
práci ztěžuje. Těmto lidem to
nestojí ani za dvacet tisíc, které si
u nás mohou vydělat. Už dávno
nejsme ta exkluzivní firma. Tyto
peníze neodpovídají práci, kterou tu musíme dělat. Slyšíme to
pořád. „Raději budu dělat za šestnáct, sedmnáct, ale v klidu.“

Předsedové shopů
Máte-li nějaký dotaz nebo problém, který se bojíte řešit sami,
můžete se obrátit na svého předsedu shopu (kontakty na nástěnkách naší odborové organizace).
Předsedové se každý měsíc setkávají s manažery a zástupci
HR, kde tyto podněty mohou
přednést a zajistit odpověď či
případnou nápravu.
Pokud si to tazatel bude přát, je
diskrétnost zaručena. Případně
jsme ochotni se sejít i mimo
TPCA.

Kdyby vedení rozumělo své práci,
tak jako dělníci, tak by továrna
prosperovala více.

Na této stránce budeme představovat zajímavé benefity, které vám naše odborová organizace nabízí. Je
možnost zde umístit vaše inzeráty. Pokud by jste chtěli něco nabídnout svým kolegům nebo pouze něco sháníte, tak pošlete krátký inzerát na email pacajar@gmail.com . Inzerce je ZDARMA.

CHATA BARUŠKA
(LEVNÁ DOVOLENÁ NA HORÁCH)
Kontakt:

Věra Pokorná
tel. 608 281 905
vera.pokorna@cz.transport.bombardier.com

Ve spolupráci s odborovou organizací KOVO při firmě Bombardier Transportation Czech Republic a.s. si Vám dovolujeme nabídnout pronájem horské chalupy
za zvýhodněnou cenu pro naše odboráře. Sleva platí i pro rodinné příslušníky. S
pronájmem této chaty máme několikaleté výborné zkušenosti a můžeme jí doporučit jak v zimním, tak i v letním období.
Ceník ubytování:


letní sezona: od 1.5. do 15.10. - 150,- Kč/osobu a noc + rekreační poplatek



zimní sezona: od 16.10. do 30.4. - 240,- Kč/osobu a noc + rekreační poplatek

Při obsazení celé chaty při týdenním pobytu možno dohodnout smluvní cenu.

Popis:
Rekreační horská chalupa v Rokytnici nad Jizerou ( Rokytno ) po rozsáhlé rekonstrukci se sedmi pokoji (1/3,4/4,1/5,1/6) s
celkovou ubytovací kapacitou 30 lůžek.
V objektu je společná plně vybavená kuchyň, společná jídelna, 1× sociální zařízení pro muže a 1× sociální zařízení pro ženy,
elektrické vytápění a možnost topení v krbových kamnech.
Z jídelny je východ na terasu, kde je v létě velmi příjemné posezení.
V jídelně je TV přijímač
Vstup do chalupy je vhodný pro uskladnění lyží a kol.
Možnost stravování ve vedlejší Chatě pod Lipami.
Poloha chalupy je vhodná pro letní i zimní rekreaci - v létě pěší túry i jízda na horských kolech, u chaty jsou vybudována dvě
hřiště, pískoviště pro děti, k dispozici stolní tenis, kuželky, míče.
V zimě lyžařské pobyty (vzdálenost od sedačkové lanovky je cca 500 m, dojezd ze sjezdovek je přímo k chatě).
Chata je vhodná jak pro rodinnou rekreaci, tak pro zájmové skupiny, sportovní oddíly a školní pobyty v přírodě.

