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V jednotě je síla. Nebuďme levnou pracovní silou!
Sjednoťme se a vyjednejme si lepší pracovní
podmínky!!

Úvodem

Vážení odboráři, máte v ruce druhé
letošní číslo Pohodového odboráře.
První Vás podle ohlasů zaujal. Věřím, že tento trend potvrdíme i v
dalších číslech. V těchto dnech nemohu napsat nic jiného, než něco
ke kolektivnímu vyjednávání. Zmíním se o dvou věcech. O ergonomii
(vytíženost procesů) a o pracovní
době. Vytíženost procesů: Ze všech
stran slyším, že už jsme za hranou,
že chodíme domů jako mumie. Ano
je to pravda. Kombinace vložených
směn a přesčasů je zdrcující. Musíme si ale přiznat, že si za to z části
můžeme sami.
Vrátím se do historie TPCA. Na
začátku výroby jsme pracovali v
klidu na procesech a věřili jsme
heslu, že Toyota = práce na celý
život. Vše bylo nastavené tak, že
jsme pracovali v klidu a byl čas na
100% kvalitu. Jenže honba za lepším ohodnocením, následně povýšením (TM2, TM3 či vidina nějakého pruhu), způsobila, že se začali
lidé předvádět, závodit a následně
poukazovat na to, že tu danou pozici nemusí dělat tři, ale dva atd..
Do toho kaizeny, kterými jsme si
kvůli pár stokorunám sami začali
zhoršovat (zefektivňovat) pracovní
podmínky. Samozřejmě že firma na
toto slyšela. Proč by také ne? Touto
cestou jsme se dostali tam, kde jsme
teď. Všechny procesy jsou vytíženy
na maximum, nebo brzy budou.
Toto se rovná, maximální únava,

zátěž a následně nemoci z dlouhodobého přetěžování. Bohužel dnes
TPCA vyrábí dva produkty. Auta a
lidi trpící nemocemi z povolání (v
lepším případě je jim přiznána, někdy ale ne). Jsou to smutné příběhy.
Jako odbory se v tomto kolektivním
vyjednávání zaměřujeme na tuto
problematiku. Snažíme se nastavit
bod nula a nadále již nedopustit
zhoršování. Naopak chceme nastavit cestu postupného zlepšování,
návratu k pracovním podmínkám,
které by byly dlouhodobě přijatelné
pro všechny zaměstnance. Bude to
dlouhá cesta a nebude to hned. Návrat je vždy horší. Stojí totiž peníze
v minulosti ušetřené.
Druhý bod, ke kterému se chci vyjádřit, je pracovní doba 8 vs 10. Vy
dobře víte, že z důvodů výše popsaných jsem zastáncem 8mi hodinové pracovní doby. Ale ne za každou cenu. Pokud by na 8mi hodinovou pracovní směnu navazovaly
dlouhé přesčasy (nedej Bože i v noci, varianty mohou být různé), plus
sobotní kontové směny, tím pádem
by osmičky neznamenaly zajímavou výhodu oproti stávajícímu systému. V tomto případě nebudu osmičky podporovat. Nechci dělat
změnu jen pro to, aby byla. Pokud
bude, tak musí být ve Váš prospěch. Tímto odpovídám na časté
dotazy, že chceme osmičky za každou cenu. Není to pravda a chceme
jen takové, které mají smysl. Firma
se samozřejmě snaží, aby v jakékoli
variantě byla co nejvíce flexibilní.
Ale nemůže to být na úkor Vás, Vašich rodin a životů. Pracujete proto,
aby jste mohli žít plnohodnotný
život plný koníčků, zábavy a rodinného štěstí. K čemu jsou pak peníze, když trávíte velkou část svého
života v práci a Váš soukromý život
řídí a diktuje zaměstnavatel.

Věřte nám a stůjte za námi. Bez Vaší podpory to nepůjde.

Ivo Navalaný

Střípky z facebooku:
„Osobně můžu za sebe
říct, že toho mám fakt
dost, už teď padám na
hubu a jsou dny, kdy jsem rád, že
se vůbec udržím na nohou. A to
samé vidím i u kolegů. Můžete mi
laskavě vysvětlit, co firma dělá
pro to, aby nám fabrika přestala
padat na hlavu? Jen co doženeme
ztrátu, výroba stojí kvůli dalším
technickým problémům, pořád
dokola. A jako třešnička na dortu
se mě usměvavá slečna snaží přemluvit, ať si jdu zasoutěžit. Já její
nadšení z práce poslední dobou
vážně nesdílím, naopak. Zaměstnanec a zaměstnavatel by měli být
partnery, ne že si jeden dělá co
chce na úkor druhého. Tak nám
přestaňte lhát jak vám na zaměstnancích záleží, mažete nám jen
med kolem huby, samé politické
kecy a přitom s námi vyjebáváte
jak to jen jde.“

Generace Y by měla určit
směr
Kdo jsou ti lidé, kteří by nás měli
nahradit? Mladí lidé, kteří nastupují do naší továrny přes agentury?
Máme na ně své názory, které jsou
často velmi mylné. Ať už se nám to
líbí nebo ne, tato generace právě
přebírá otěže a celý pracovní svět
se bude přizpůsobovat právě jim.
Pokud se ponoříme do problematiky pracovních návyků a stylu práce
těchto lidí, zjistíme, že pokud přijmou oddělení HR
opatření k vytvoření snesitelných pracovních podmínek právě pro tuto generaci,
bude to pro nás vlastně jedině dobře. Zřetelné generační rozdíly způsobí změnu
komunikace mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.
Jaká specifika jsou pro nastupující generaci typická a
jak je jimi v praxi ovlivněn
vztah
zaměstnaneczaměstnavatel?
Kdo jsou lidé generace Y
Zástupci generace Y, jak je vidět ze
studií, jsou výrazně ekonomicky
aktivní, vyžadují vyšší životní úroveň, cítí větší zodpovědnost za
svou sociální jistotu a kladou důraz
na osobní uplatnění. Zároveň však,
a to je asi největší rozdíl oproti generaci předešlé, se dostává do popředí jejich zájmu i osobní život,
zvláště partnerské a rodinné vztahy, tedy přesně to, co bylo v předchozí generaci posunuto na spodní
příčky žebříčku hodnot. Nová generace chce stejně tak jako ta předchozí plně využít všech možností,
které jim otevřená společnost a svět
nabízí, ale nehodlá tomu obětovat
svůj osobní život. Na tomto postoji
se začínají rýsovat její charakteristiky a potřeby, jako je flexibilní pracovní doba i místo zaměstnání, rozmanité prostředky moderní komunikace a podobně.
Do roku 2025 bude generace Y tvořit převážnou část populace v produktivním věku. Jejich požadavky
na pracovní trh mají řadu specifik,

na něž se musí zaměstnavatelé včas
připravit.

Generace Y v roli zaměstnanců –
co chtějí a co nabízejí
Nejvíce charakteristický rys zástupců nastupující generace se dá shrnout do věty: Chtějí vše, a zároveň
vše nabízejí, ale… Souhra profesionálního a osobního života je managersky a časově náročná, ale vyjde-li jim zaměstnavatel vstříc, získá loajální, flexibilní zaměstnance,

kteří se chtějí rozvíjet a získávat
nové zkušenosti. Tato generace dává důraz na dlouhodobý efekt – ať
v práci, osobním životě, vzdělání,
nebo třeba investicích – a dále, a to
je důležité zdůraznit, efektivitu využití času i prostředků.
Generace Y si nejvíce cení dlouhodobého vzdělávání s následným
získáváním zkušeností z různých
oblastí, v nichž jejich firma působí.
Rovněž klade důraz na smysluplnost vykonávané práce a na možnost se poradit se zkušenějšími kolegy. Usiluje o vyváženost pracovního a soukromého života, o pracovní prostředí s moderním technickým vybavením a o prostředí
umožňující otevřenou komunikaci.
Tyto požadavky jsou částečně kompenzovány následujícími benefity
pro zaměstnavatele. K nim patří: IT
vybavenost (což v důsledku přináší
nižší náklady zaměstnavatelů na
jejich školení) a vysoká efektivita
práce při spokojenosti v zaměstnání.

Generace
X
versus
Y
Jaké rozdíly lze najít mezi dvěma
po sobě následujícími generacemi?
Prvním rozdílem je vztah k financím, který se posléze zákonitě odráží ve všech dalších oblastech. Peníze jsou pro generaci X hodnotou a
pro generaci Y prostředkem. Z toho
plyne, že starší generace je mnohem méně náchylná na půjčování si
peněz – na zadlužování – a mnohem větší důraz klade na udržení si
dobrého pracovního místa
Naproti tomu generace Y v
mnohem větší míře využívá
všech možných hypoték,
úvěrů a půjček, mění pracovní místa, jsou-li výhodnější a rovněž vyžaduje zajímavou práci. Změny jsou
běžnou součástí jejich života. Co by si zaměstnavatelé
měli uvědomit je, že změna
nemusí znamenat odchod
do jiné firmy, stačí, když
bude různorodá a zajímavá
pracovní náplň. Stejně tak
jako X odkládá Y založení
rodiny na později, ale co je
rozdílné, ani pak na kariéru
nerezignuje a snaží se ji maximálně
skloubit s rodinným životem. Z toho vyplývá potřeba alternativních
pracovních poměrů, jako jsou částečné úvazky, sdílení místa nebo
třeba home office.
Zaměstnavatelé a generace Y
Situace na českém trhu práce, která
je všeobecně charakterizovaná nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, prozatím paradoxně nevedla k tomu, aby zaměstnavatelé
při obsazování pracovních pozic
začali využívat více faktorů, které
jsou spojeny s generací Y.
Jde o potřebu přitáhnout nové pracovníky, o nutnost zaměstnavatele
zaujmout potenciální zaměstnance,
a tedy přizpůsobit se požadavkům
nových pracovníků. Je nutné, aby
začali s přepracováváním zavedených postupů v oblasti řízení lidských zdrojů tak, aby generaci Y
zaujali, a to na všech úrovních a na
odlišných světových trzích. Cíl je
přitom jen jeden: zajištění pozitivního dopadu na produktivitu.

Zaměřeno na výrobní podniky
Velké problémy ve výrobních podnicích způsobuje fakt, že výroba je
pro mladé, tedy generaci Y, nezajímavá. Mají ji spojenou s negativními představami, nevnímají ji jako
zdroj stabilních a dobře placených
příležitostí. kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Zároveň ovšem zaměstnavatelé od
dnešních moderních výrobních dělníků očekávají víc než jen manuální
zručnost – větší flexibilitu, adaptabilitu na různé typy práce, a tedy i
řadu tzv. softskills…. Tedy přesně
to, co může nabídnout generace Y –
a zároveň to, co tato generace od
svého zaměstnání očekává. Vzhledem k tomu, že většina zaměstnavatelů se ještě na novou generaci
nepřeorientovala a jejich požadavky se neshodují s generacemi předchozími, je zřejmý velký nedostatek
pracovních sil ve výrobě. Ten se
netýká pouze českého trhu práce.
Pro řadu výrobních podniků se řízení lidských zdrojů zúžilo na koncové prvky – nábor a stabilizace
pracovníků. Společnosti tím pádem
zapomínají věnovat dostatečnou
pozornost úkolu, který je ve spojitosti s klíčovými zaměstnanci nejdůležitější. Na výchovu a vzdělávání pracovníků, které pomáhá v zajištění růstu, dále rozvíjí silné stránky pracovníků, umožňuje jim zdokonalovat se v tom, co je zajímá, a
spojuje je způsobem, který přispívá
ke zlepšování pracovních výsledků.
Je těžké spekulovat o tom jak moc
stabilní zaměstnání naše firma této
generaci nabízí. Kariérní růst prakticky nefunguje. Je velice smutné
když právě nastoupivší nováček po
měsíci zjistí, že to co jim firma slibovala, vlastně nefunguje. Vidí své
kolegy jak i po osmi letech pracují
ve stejné platové třídě, bez možnosti povýšení. Seznámí se s prací a

firemní kulturou a pokud může,
tak prchá. S trochou štěstí i se zdravým tělem. Lidé z generace Y odmítají dělat firmě hlupáky. Nebojí
se vykřičet své názory a mnohdy
jsou schopní radikálních řešení
(dlouhé nemocenské při zrušené
dovolené, okamžité výpovědi pokud se na nich někdo dopustí křivdy apod.). Pokud se nezmění přístup firmy a nadřízených k jejich
zaměstnancům, nebude mít tato
situace žádné řešení. Je na čase aby
se do boje za lepší pracovní podmínky zapojili především tito mladí lidé a tím si zajistli lepší a stabilnější budoucnost. nnnnnnnnnnnnn

Osmičky ANO či NE???
Jedním z hlavních bodů letošního
vyjednávání je možná změna pracovní doby. Proč ale chceme změnu? Celé dlouhé roky operátoři
upozorňovali na dlouhé směny a že
si mezi nimi nemohou dostatečně
odpočinout. Z minulého průzkumu
však víme, a jsme si toho plně vědomi, že o osmičky v té době stála
pouze necelá polovina zaměstnanců. Ale proč tomu tak mohlo být? V
té době, když tento průzkum probíhal, bylo v naší továrně mnoho
agenturních zaměstnanců, kteří se
na víkendy rozjížděli domů ke
svým rodinám. Nemohli jsme tedy
brát tento průzkum za jednoznačný. Kdo tedy chce osmičky a kdo
desítky?
Pro desítky jsou převážně mladí
lidé, lidé bez rodin, či lidé bez bydliště v okolí Kolína. Navíc mezi ně
patří i lidé a to je dosti vysoké procento, kteří nepracují v linkovém
provozu, v taktu. I toto jsou naši
zaměstnanci a je třeba jejich názor
respektovat. Na druhou stranu lidé
s rodinami a ti co už mají pro naší

firmu odslouženou nějakou tu řádku let na linkách, by osmičky preferovali.
Práce v delších směnách je fyzicky
mnohem náročnější a lidské tělo se
jen těžko dokáže zregenerovat na
další den téměř sportovního výkonu. Navíc každá hodina denně navíc strávená odpočinkem nebo s
rodinou dodá zaměstnanci i tu
správnou duševní pohodu. Rodiče
dětí a věřím, že i spousta bezdětných lidí, by jistě ocenili možnost
trávit odpoledne se svými blízkými.
Momentálně máme jedinečnou
možnost něco změnit. Na dlouhou
dobu jistě poslední. I ti, co dnes
patří do tábora odpůrců osmiček,
zestárnou, změní se jim rodinné
poměry nebo zdravotní stav.
Bohužel firma to s tím přehnaným
zefektivňováním výroby myslí
smrtelně vážně a takto šílené tempo
v desítkovém pracovním režimu
vydrží dlouhodobě jen málo kdo.
Postupně to zasáhne i ty pozice, na
kterých jsou nyní lidé naprosto
spokojení a nemají problém si tu
desítku celkem v klidu odpracovat.
Proto nebuďte sobečtí a myslete
dopředu.

Firma se momentálně rozdělila na
dva tábory, kdy jedna strana napadá druhou. Je to smutné, ale když
procházíme linky a komunikujeme
s vámi, je krásně vidět na vašich
názorech jakou pozici zastáváte,
kde pracujete, kolik je vám let, jak
moc jste vytížení atd.
Prioritou odborů a snad i naší firmy by mělo být udržet si zde co
nejvíce zaměstnanců po co nejdelší
dobu. Jen stabilní, zdravý a spokojený zaměstnanec může podávat
výkony, které firma vyžaduje.

AKTUALITY
Vládní ČSSD přišla s návrhem,
aby zaměstnavatelé svým pracovníkům povinně nabízeli pětidenní
zdravotní dovolenou. Tento krok
by měl nahradit původně zamýšlený plán, který počítal s opětovným
proplácením prvních tří dnů nemoci.
Stále více Čechů chodí do práce, i
když jsou nemocní. Pro politiky,
zaměstnavatele i odboráře je tento
trend znepokojivý, protože neléčený marod může v zaměstnání nakazit kolegy, a sám si navíc uhnat
vážný zdravotní problém. To by se
nyní mohlo změnit. Z rozhovorů s
lékaři plyne nový trend: zatímco
dříve jim do ordinace chodili zdraví lidé a předstírali nemoc, aby dostali neschopenku, teď tam chodí
očividně nemocní lidé, kteří neschopenku rozhodně odmítají. Během rozhovorů se zástupci zaměstnavatelů a s odbory jsme dospěli k
tomu, že pro všechny nejpřijatelnějším řešením by bylo zavedení pěti
dnů indispozičního volna v zákoně.
Na rozdíl od zrušení karenční doby
je k tomu podstatně větší vstřícnost. Detaily musí vyjednat tripartita, ale za sněmovnu je prý jasné, že
poslanců na schválení bude dost.
V našem návrhu kolektivní
smlouvy na tento trend reagujeme
a chceme aby bylo umožněno zaměstnancům alespoň dva dny v
roce, si nahlásit zdravotní dovolenou bez dopadu na plat a nutnosti
navštívit lékaře. Nejsme stroje a
špatně se nám přeci může udělat
kdykoli. To se nedá plánovat.
Vyjednávání mezi společností
Hyundai Motor Manufacturing
Czech (HMMC) a odbory bylo

přes veškeré úsilí v pondělí dne
19. února ukončeno po devátem
kole s tím, že odbory požadovaly
jednání před zprostředkovatelem.
Zvýšení základních mezd o 3,85 %
a proporční navýšení všech příplatků a bonusů znamená, že mzdy
zaměstnanců společnosti Hyundai
Motor Manufacturing Czech meziročně vzrostou o více než 8 %, a to s
platností od 1. února 2016, takže
efekt navýšení zaměstnanci poznají
už v březnu. Například u dělnické
pozice Operátor 2, která je v závodě
HMMC nejčastější, činí takto navrhované měsíční zvýšení cca 1.700,Kč.
Jelikož více jak 70% zaměstnanců
podepsala dodatky dříve než bylo
kolektivní vyjednávání ukončeno,
dostály odbory svému slovu, které
prohlásily po vznešení požadavku
na přítomnost zprostředkovatele.
„Pokud to většina zaměstnanců udělá,
ihned končíme proces vyjednávání, podepisujeme a hotovo. A pro příští rok
nebudeme vyjednávat vůbec, jelikož to
je pouze naše právo, nikoliv povinnost,“ upozornily odbory před podpisem smlouvy.
Automobilka PSA se konečně vymanila z miliardových ztrát. Vedení společnosti chce proto odměnit
i zaměstnance.
Francouzský koncern PSA se vloni
dostal opět do černých čísel. Díky
tomu si výrazně polepší i Slováci,
kteří pracují v jeho závodě v Trnavě. Každý zaměstnanec fabriky totiž dostane v průběhu tohoto roku
750 eur. Jak pověděl mluvčí závodu
Peter Švec, automobilka potvrdila
zaměstnancům vyplacení prémie

480 eur v průběhu roku 2016 za dosáhnuté loňské výsledky.
Pracovníci navíc dostanou i takzvaný koncernový bonus, který by měl
dosáhnout minimálně 270 eur. Ještě
vloni se podařilo odborářům vyjednat i navýšení základních mezd o
30 eur.

I my se cítíme být součástí koncernu a očekáváme tuto informaci od
našeho vedení v nejbližších dnech.
Navíc Toyotě se daří dlouhodobě.
Podíl na zisku vytváříme i my!!!
Růst mezd je potřeba. Zvláště nyní.
Odbory nedávno uspořádaly
v Praze mítink s názvem „Konec
levné práce“. Hlavním motivem
bylo – pracujeme urputně, podnikům se daří, ale mzdy rostou málo.
Finální požadavek zní: Zvýšit
v roce 2016 mzdy o pět procent.
Reakce zaměstnavatelů je
v podstatě logická, když se tváří, že
podniky dělají, co mohou a víc by
bylo nezodpovědné. Asi těžko třeba od Svazu průmyslu očekávat
prohlášení typu: „Nechce se nám
přidávat, protože tím si snížíme
zisk“.
Česká společnost má ostatně povětšinou tendenci dívat se na odboráře
tak trochu mezi prsty, jako na neustálé potížisty. Tak nechám mluvit
nějaká čísla. Například za zpracovatelský průmysl. Produktivita
práce od roku 2008: + 36 procent.
Mzdy od roku 2008: + 17 procent.
To je vcelku zjevný nepoměr, jsou
to přitom výpočty ministerstva
průmyslu na základě dat statistického úřadu. Nic vycucaného
z prstu.

Členstvím v odborech můžete jen získat. Co pro vás děláme a zajišťujeme?
Jaké nabízíme benefity?



BOZP kontroly každý měsíc.
Vyjednání KS a výhod s tímto spojenými.
Kontrola dodržování KS zaměstnavatelem.
Právní poradna, nejen v pracovně právních záležitostech.
Inspektorát práce, komunikace, stížnosti (záruka přednostního řešení).
Při každé kontrole inspektorátu práce u zaměstnavatele přítomnost předsedy ZO.
Při každé kontrole hygieny přítomnost předsedy ZO.
Při řešení pracovního úrazu přítomnost předsedy ZO.
Odškodňovací komise pro pracovní úrazy, přítomnost předsedy ZO, hlasovací právo.
Při řešení škodní události, přítomnost předsedy ZO, hlasovací právo.
Pomoc odborů při řešení při podezření na nemoc z povolání
Přítomnost odborů při měření lokální svalové zátěže při podezření na nemoc z povolání.
Přítomnost odborů při projednávaní možného vzniku nemoci z povolání.
Přítomnost odborů při měření v TPCA, hygiena (hluk).
Komunikace z poskytovatelem zdravotní péče (Kardie), pomoc odborářům.
Komunikace z poskytovatelem stravování (Aramark), pomoc odborářům.
Komunikace se společností v BOZP otázkách (kategorizace prací, úprava procesů, ergo zátěže)
Komunikace se společností (pracovní kalendář)
Zastupování, řešení stížností (hodnocení, povyšování, vytýkací dopisy)
Zastupování odborářů při stížnostech.
Dohled nad odboráři, kteří podali stížnost vůči společnosti, zamezení následné možné perzekuce.
Pomoc při komunikaci z úřady (úřední dopisy, žádosti)
Konto živelných pohrom (každý odborář je finančně kryt proti těmto pohromám, při splnění podmínek).
Pomoc při exekucích a insolvencích (komunikace s věřiteli)
Příspěvek na dětské tábory 1000Kč na dítě odboráře.
Příspěvek dárcům krve a tělním derivátům 200Kč, za odběr
Příspěvek 1000Kč při narození dítěte odboráře a při svatbě
Příspěvek na zájezdy konané ZO
Mikulášský balíček dětem odboráře do 15 let.
Vánoční dárek pro odboráře.
Využívání technického zařízení kanceláře odborů zdarma (tisk, laminování, internet)
Sleva na telefonní tarify T-mobile
Sleva 10% pro odboráře v restauraci Vodní svět na konzumaci
Sleva na práci a produkty Foto Vidrna (Kolín)
Vstupenky do Multikina Cinestár za zvýhodněnou cenu ( 2D 70Kč, 3D 90Kč)
Stánek, ceny a soutěže na dětském a sportovním dnu
Pivo zdarma na Beat festu pro odboráře
Každý odborář může mít zástupce odborů při jakémkoli jednání s firmou



Každoroční odpočet členských příspěvků z daní







































Pracujeme na zkvalitnění nabídky benefitů pro naše členy. Naším cílem je, aby výhody ze členství vyplývající, mohlo čerpat co největší množství zaměstnanců. Dále bychom chtěli i nadále rozšiřovat nabídku benefitů od našich partnerů v kolínském regionu. Hledat nové a tím se stát mnohem atraktivnější.
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