Občasník ZO OS KOVO při TPCA

Úvodem

Vážení odboráři, přátelé, zaměstnanci.
Je květen a máte v ruce další číslo
Pohodového odboráře, musím přiznat, že poslední dobou spíše naštvaného odboráře, ale taková je
realita. Kolektivní vyjednávání se
nám zadrhlo, náboru nových zaměstnanců se moc nedaří, všichni
jsou podráždění, unavení a na procesech vytížení tak, že se nemohou
moci ani v klidu napít. Výrobní
plán neustále roste, jediná pozitivní
věc je ta, že alespoň přesčasy už
nejsou tak časté. I když nevíme,
kdy se co opět pokazí. Snad si
v této hektické době najdete pár
chvil a začtete se do našeho časopisu (který je již v elektronické verzi
na webových stránkách). Snažili
jsme se přinést užitečné informace
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pro vás, jasně a přehledně. Jen namátkou, nové webové stránky jsou
v provozu včetně diskuze a dalších
vychytávek, přinášíme aktuality o
KV a dalším možném vývoji situace, včetně nátlakových akcí.
V časopisu je zajímavý rozhovor
s předsedou ZO OS KOVO Zlatomírem Vyhňákem, který zorganizoval nejdelší stávku po „sametové
revoluci.“ Přeji vám příjemné čtení
našeho časopisu, na jehož tvorbě
jsem se podílel s kolegou Jardou
Pacákem.
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Jak jsme již slíbili na konferenci,
že budeme zlepšovat komunikační kanály, tak po časopisu,
(již třetí číslo letos), jsme zrekonstruovali naše webové stránky.
Právě jsou spuštěné a čekáme na
vaše podněty, co se vám líbí a co
byste chtěli jinak, případně co
vám tam chybí atd. Najdete zde
i několik novinek. Jako první a
zásadní zmíním diskuzi, kde
můžete pokládat otázky mně,
nebo přímo předsedům jednotlivých shopů. Další novinkou

jsou zápisy z jednání s MNG na
shopech, či z jednání s HR.
V sekci odborové časopisy jsou
všechna čísla vydaná v tomto
roce. Ať už se jedná o našeho
Pohodového odboráře, Škodovackého Odboráře, či Kováku,
který vydává OS KOVO. Doufám, že si naše stránky oblíbíte a
přidáte si je do svých záložek.
Jsou plně kompatibilní
s telefony, tablety atd.
Již tradičně úzce spolupracujeme s vodními skauty „Poutníci
Kolín“ , kteří pro vás připravili
zajímavý tábor. Ti, kteří z vás už
měli své ratolesti na táborech
v minulosti, tak jistě potvrdí výbornou úroveň těchto táborů.
Nejlepší reklama je osobní doporučení, tak prosím vy, co máte s tímto táborem pořádaným
Poutníky z Kolína zkušenosti,
podělte se o své pocity a ohlasy
se svými kolegy. Vidím i prostor
pro rozhovor z někým z vás
v příštím čísle na téma „tábory
Poutníků“. Bližší informace získáte v kanceláři odborů.
Ivo Navalaný

Současná situace v KV
Jak jistě víte, dohodli jsme se, že
využijeme pro KV zprostředkovatele. Oslovili jsme postupně celkem
tři ze seznamu zprostředkovatelů.
Až na ten třetí pokus jeden souhlasil, že převezme naší kauzu. Jedná
se o JUDr. D. Brůhu, který byl osloven na konci minulého týdne dopisem.
Tento týden probíhá sumarizace
podpůrných bodů pro naše odborové požadavky. Musíme si uvědomit, že tento odborník nikdy nebyl
v TPCA a nezná systém práce a odměňování v TPCA. Tyto podklady
mu budou ještě tento týden zaslány
a on si je prostuduje. Pokud si nevyžádá další doplňující informace,
tak má 15. dní na prostudování.
Během této doby proběhne setkání,
kde mu budeme vysvětlovat naše
podklady.
Zákon o KV paragraf 12 říká, že
řízení před zprostředkovatelem se
považuje za neúspěšné, jestliže
spor není vyřešen do 20 dnů nebo
nedohodnou-li se smluvní strany se
zprostředkovatelem na jiné době.
Uvidíme, jak řízení dopadne. Je tady však nutno zmínit, že jedna či
druhá strana může dané navrhované řešení od zprostředkovatele odmítnout.

telem, ale s tím velkým rozdílem,
že rozhodce rozhodne, a obě strany
jsou povinny toto rozhodnutí respektovat a považuje se tímto jednání o KS za ukončené. Je možnost
se odvolat k soudu, ale tohle se
v praxi neděje.

atd) budeme zveřejnovat na našich
webových stránkách, za pomoci
speciálního čísla Pohodového odboráře, letáků a osobních schůzek,
či meetingů které svoláme. Jsme
stále připraveni jednat, ale jsme
také připraveni konat.

Jednostranné nátlakové akce, zákonná stávka - pokud bude požádán rozhodce o řešení sporu, tak je
již zakázáno podle zákona o KV
stávkovat v průběhu, či po ukončení řízení před rozhodcem. Pokud se
tedy rozhodneme pro nátlakové
akce, tak to musí být po ukončení
řízení před zprostředkovatelem
(například, pokud by začal sběr
podpisů pro stávku dle zákona o
KV, dříve než je řízení před zprostředkovatelem prohlášeno či považováno za neúspěšné) mohou
být tyto podpisy neplatné, a mohou ohrozit celou stávku v tom
smyslu, že by mohla být vyhlášena soudem za nezákonnou.

Podpora KV.

Proto je důležité, pokud nastane
tato varianta, zahájit proces sběru
podpisů po řádném ukončení sporu před zprostředkovatelem, nejlépe toto mít ověřeno právníkem OS
KOVO.

Jednat dále - jen v případě, že by
jedna strana přišla s návrhem, který
by otevřel cestu k dohodě.

Také podpisové archy musí mít
všechny právní náležitosti (vzory
máme k dispozici), jak jsme již psali
na jiném místě tohoto časopisu.
Zkušenosti se stávkou má OS KOVO. Namátkou, z Brna (firma IG
Watteeuw), z Kladna (Poldi) a rovněž jsem v kontaktu a nabídli nám
své zkušenosti a osobní účast kolegové z odborů Škoda Auto, kde
měli již vše připraveno ke stávce. Je
to složitý proces plný právních
podmínek, u kterých nesmíme pochybit. Následky by byly katastrofální. Neomluvená absence účastníků, a úhrada ušlého zisku a škod,
spojených se stávkou. Proto pokud
budeme volit tuto variantu, tak to
bude v plné spolupráci s právníky
OS KOVO. Ale jak jsem již psal,
jsme připraveni tuto stávku podpořit a zorganizovat.

Jít před rozhodce - tento proces je
podobný jako před zprostředkova-

Veškeré další podrobnosti,(jak je to
se mzdou, pojištěním, organizací

Co bude dál?
Samozřejmě jsou možné, jak jsem
již psal v prohlášení tři cesty.




Jednat dále.
Jít před rozhodce
Jednostranné nátlakové akce,
zákonná stávka.

Vezmu to postupně:

2

Jak jsem již v minulosti psal, společnost TPCA je ve sdružení výrobců automobilového průmyslu.
Protipólem na odborové úrovni je
odvětvová sekce automobilového
průmyslu OS KOVO. Současně probíhá proces na vyjednání vyšší kolektivní smlouvy, která by byla povinná pro celý automobilový průmysl v ČR.
Součástí našeho časopisu je podpora od této sekce OS KOVO při našem vyjednávání kolektivní
smlouvy, také ostatní odborové organizace sledují dění u nás a vyjadřují nám plnou podporu při jednání KV. Nejsme v tom sami.
Při případných dalších krocích, po
jednání se zprostředkovatelem, jsou
připraveni nás osobně podpořit při
případných nátlakových akcích.
V minulosti jsme je také podporovali i osobní účastí a kolegové si to
dobře pamatují. Když bude potřeba, přijedou.
Ivo Navalaný

Lekce z Brna: stávkovat
se vyplatí

Zlatomír Vyhňák, předseda odborů v brněnské pobočce belgické firmy IG Watteeuw.

Vracíme se k nejdelší stávce, která
se v České republice uskutečnila
po roce 1989. Brněnští dělníci vyrábějící převodovky vloni přinutili belgického zaměstnavatele
přestat libovolně nařizovat víkendové směny. Jak?
V různých bilancích roku 2015 zapadl příběh, který je přitom v řadě
ohledů mimořádný. Odborářům z
brněnského závodu firmy IG Watteeuw se podařilo stávkou přimět
vedení belgické korporace k podpisu nové kolektivní smlouvy, která
splňovala většinu jejich požadavků.
Stávka, kterou zorganizovali, byla
nejdelší v České republice od listopadu 1989.

Vyjednávání o kolektivní smlouvě
trvalo déle než rok. Předseda odborů ve firmě Zlatomír Vyhňák i s
odstupem potvrzuje, že právě devítidenní stávka nakonec donutila
vedení firmy k ústupovému manévru. „Stávka nebyla zbytečná,“ řekl
Deníku Referendum v bilančním
rozhovoru těsně před vánočními
svátky.
„Stávky se musí zúčastnit nadpoloviční většina zaměstnanců, což
jsme měli,“ líčí předseda místních
odborů. Pro vyhlášení stávky bylo

sedmdesát procent zaměstnanců,
210 z 315. „Takže podmínky zákona jsme splnili úplně bez problémů,“ popisuje.
Stávku v brněnské firmě na výrobu
převodovek odbory vyhlásily 29.
září. Tři týdny před vyhlášením
stávkové pohotovosti předáci odborů o svém plánu napsali majiteli
firmy, avšak reakce se nedočkali.
„Napsali jsme, proč se to děje, a že
nejspíš nemá správné informace.
On na to reagoval tak, že prý nemá
čas,“ vzpomíná Vyhňák.
„A šest dnů předtím, než jsme 29.
září stávku v 6:00 zahájili, jsme mu
napsali, že začínáme, že nás to mrzí
a že bychom si s ním o tom rádi
promluvili. Řekl, že nemůže přiletět, prý nejdříve 3. října, tedy až
čtyři nebo pět dní po zahájení stávky. Když jsme tento email dostali,
nevěděli jsme, zda si z nás dělá legraci,“ líčí.
Myslelo si vedení firmy, že se odboráři zaleknou a do stávky nakonec nepůjdou? Podle Vyhňáka ano.
Líčí, že sám čelil enormnímu tlaku.
„Nikdy předtím jsem nebral prášky
na tlak nebo na spaní, ale tady jsem
zhubl sedm kilo a už týden před
stávkou jsem nespal, protože s takovým předstihem jsme museli
oznámit firmě, že vyhlašujeme
stávku,“ říká.
Vyhňák popisuje, že se vedení firmy původně nemělo k jednání a
uchýlilo se k úskokům, jimiž se odboráře pokoušelo zlomit. V den
vyhlášení stávky přistoupilo k taktickému ústupku, řekli totiž zaměstnancům, že je stávka překážkou v práci ze strany zaměstnavatele, a že lidé nemusí chodit do práce.
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„Jejich cílem bylo, aby se stávkující,
kteří se měli setkat před fabrikou,
nesešli – aby nás zde bylo deset,
aby se řeklo, stávka sice je, ale zaměstnavatel ten první den zaplatil.
Potom začali rozesílat textové zprávy s tím, že tomu, kdo se vrátí do
práce, nic neudělají, dokonce že mu
zaplatí i ten další den. Tímto způsobem se snažili lidi zlákat, abychom přestali stávkovat,“ popisuje
Vyhňák.

Příčina stávky: neplacená práce o
víkendech
Co bylo vlastně prapůvodní příčinou stávky? Nic radikálního, odboráři požadovali konec práce o víkendech, požadovali zrušení takzvaného flexiboxu, který v praxi
belgickým zaměstnavatelům umožňoval libovolně nařizovat víkendové směny.
„V druhé polovině roku 2014 a v
roce 2015 nastal ve firmě IG Watteeuw příznivý vývoj. Překonala
důsledky hospodářské krize. Firma
získala množství zakázek, výroba
se rozjela naplno a po dohodě s odbory zavedla zvláštní úpravu flexibilní pracovní doby,“ vzpomíná v
rozhovoru pro Deník Referendum
na vcelku nevinný začátek konfliktu předseda odborového svazu
KOVO Jaroslav Souček, který se do
případu posléze vložil.
„Flexibox je konto pracovní doby.
Když někdo potřeboval víc volna
než pět týdnů, mohl to udělat tak,
že si nadělal nějaké směny navíc,
nechal si zaplatit pouze přesčasový
příplatek. Nezaplatily se mu ale
odpracované hodiny, ty si schoval
do flexiboxu,“ vypráví Vyhňák.

Odpracované hodiny si mohl v
průběhu roku každý z dělníků vybrat, avšak reálně se to nedělo. A
pokud ano, obtížně. V momentě,
kdy firma flexibox zavedla, propustila totiž během krátké doby devatenáct lidí. „Když tu chyběli, tak za
ně musel někdo výkon udělat,“ vysvětluje Vyhňák.
Firmě se dařilo plnit objem a termíny zakázek, zároveň však vinou
nevstřícného jednání managamentu
firmy narůstala nespokojenost zaměstnanců s praktickým uplatňováním flexiboxu. „Zaměstnanci
kvůli němu měli narušeny až tři
víkendy v měsíci a rozhodli se nadále to neakceptovat. V kolektivní
smlouvě pro rok 2015 prostě flexibox nechtěli,“ popisuje Souček.
Klíčová nevýhoda flexiboxu pro
dělníky spočívala v tom, že víkendovou směnu mohl nařídit zaměstnavatel. „A oni to zneužili a začali
lidem nařizovat sobotní a nedělní
směny. Pokud jim člověk řekl, že
nemůže a nepůjde, vyhrožovali mu
„áčkem“, a tím, že nebude mít nárok na třináctý plat. Zároveň za to
nedostali lidé zaplaceno. Dostalo se
to do konta, jehož maximální doba
výplaty byla dvaapadesát týdnů,“
připomíná Vyhňák.
Jednoduše řečeno, firma zneužila
flexiboxu, nutila dělníky pracovat o
víkendu, a navíc jim za odvedenou
práci neplatila. „To se lidem přestalo líbit, výsledkem byla stávka. Ještě před ní se ale konalo jedenáct
jednání, kdy jsme přesně popisovali
počet propuštěných lidí, odpracovaných hodin, jak to zneužili – ale
oni na to nechtěli slyšet,“ popisuje
Vyhňák vyjednávání o nové kolektivní dohodě. Tak začala stávka.

Další úskoky zaměstnavatele
Po dvou dnech od jejího zahájení si
vedení odborů pozval na videokonferenci ředitel firmy Holger
Stehling. Řekl jim, aby ihned podepsali návrh kolektivní smlouvy,
který ale téměř nezohledňoval jejich požadavky. „Říkám mu, to není jednání, ale diktát. A on, že se
nestydí za to, že je to diktát, a že
máme ultimátum do dvou hodin –
a přerušil jednání. Toto byl druhý
den stávky,“ povídá Vyhňák, jak se
je vedení firmy pokoušelo zlomit.
Dělníci nakonec stávkovali devět
dnů. Jenže vyhráno neměli ani poté, co ji přerušili. Osmý den stávky
se Vyhňák sešel s personálním ředitelem firmy. „Sedli jsme si a on říká: Pojďme se domluvit. Já na to, že
nám o nic jiného nejde, jedenáct
měsíců se snažíme domluvit, a druhá strana nás neposlouchá,“ reprodukuje odborář svůj rozhovor.
Několik hodin poté dospěli k oboustranně přijatelné dohodě, avšak
vedení firmy na druhý den dohodu
zpochybnilo. „Okamžitě dostali
dopis, ať potvrdí, co mám napsané,“ říká Vyhňák.
Potíž byla ale v tom, že šlo pouze o
ústní dohodu. „Na jednání nám ji
personální ředitel potvrdil, každý
bod jsme si zopakovali a řekli jsme,
že s tím souhlasíme. A já potom
řekl lidem, že je konec stávky, a on
druhý den řekl, že to neplatí. V ruce jsme měli pouze můj zápis.“
Vyhňák vypráví, že v ten moment
se cítili na lopatkách. Neměli už
síly úskokům vedení firmy vzdorovat. Pomocnou ruku jim ale podal
odborový svaz KOVO, předseda
ČMKOS Josef Středula, hejtman
Michal Hašek a premiér Bohuslav
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Sobotka. Na vedení firmy začal vyvíjet nátlak i odborový svaz. Na
svůj dopis se ale odboráři zase nedočkali odpovědi.
„Pak jsme se dvakrát sešli s hejtmanem Michalem Haškem, který dokonce vedení firmy zaslal dopis.
Ani na něj ale firma nereagovala.
Byla to patová situace. Poslední
schůzka byla s ministryní práce, v
ruce jsme ale žádnou dohodu stále
neměli. Nevěděli jsme už, jak postupovat dál. Uklidňovalo nás jedině to, že v nejhorším bude platit
zákoník práce,“ líčí nekritičtější fázi
vyjednávání Vyhňák.
Jednaní ve slepé uličce. A pak
zlom
Zaměstnanci se tedy po devíti
dnech vrátili do práce, záruku, že s
nimi vedení belgické firmy podepíše novou kolektivní dohodu zohledňující jejich požadavky, ale neměli. „Normálně se pracovalo bez
kolektivní smlouvy s tím, že je lepší
mít zákoník práce, než jejich kolektivní smlouvu s flexiboxem,“ vysvětluje Vyhňák.
„Mezitím se ale nabídl předseda
odborového svazu KOVO Jaroslav
Souček s tím, že přijede a bude jednat. Navrhl jednání, domluvili jsme
se na 3. listopadu,“ pokračuje Vyhňák v líčení událostí. Právě to byl
podle něj zlom.

Nenápadně nám říkali: vy, kdo jste stávkovali – my vám to spočítáme, uvádí na adresu zaměstnavatele odboráři.

Když totiž Souček zjistil, že vedení
firmy odboráře podrazilo, nechal si
předsednictvem odhlasovat, že pokud půjdou znova do stávky, muselo by jim vedení firmy nejméně
tři měsíce vyplácet mzdu. „Tvrdil,
že bychom neprohráli. Říkal, že by
naše prohra byla prohrou odborů
celkově, jak českých, tak evropských,“ říká Vyhňák.
V ten moment začalo jednání o kolektivní smlouvě nanovo. „A za
sedm hodin se domluvilo to, co se
předtím nepodařilo za rok,“ rekapituluje odborář. Popisuje, jak se Souček osvědčil jako tvrdý vyjednavač:
„Oni potom řekli, že už jim letí letadlo, takže musí odejít. A pan Souček jim říká: Nikam nepoletíte, dokud to nebude podepsané! Já vás
odsud nepustím! Nebudeme zase
zítra poslouchat, že jste to mysleli
jinak.“
Nakonec si prý pouze nafotili tabule, které byly popsané návrhy
smlouvy, snímky dvakrát vytiskli,
podepsali je jak zástupci firmy, tak
odboráři a rozešli se. Odboráři tak
nakonec docílili svého, zaměstnavatele donutili k tomu, aby zrušil
neoblíbený flexibox.

Vymohli si také odstupné ve výši
třináctiměsíčního platu, pokud byl
ve firmě zaměstnanec déle než deset let. Noční příplatek mají 26 korun, což je nadstandard; odpolední
příplatek osm korun, příplatky za
sobotu a neděli dalších třicet korun
(zákonných je 25 %, zde to dělá 50
%).

„Kolektivní smlouva bude platit od
1. dubna 2016, avšak zpětně, přičemž zpětné vyplacení příplatků se
uskuteční formou odměny, aby nebyl porušen zákon. Platí, že žádný

zaměstnanec nesmí dostat ani o
korunu méně, než na kolik by měl
nárok.“ doplňuje Vyhňák.

vedením firmy a všechny zaměstnance ve zkušební době – i nestávkující – propustili,“ tvrdí.

I zaměstnanci museli v něčem
ustoupit. „Byl to kompromis. Vzdali jsme se některých benefitů, zůstaly nám ale stabilizační odměny: po
pěti letech u firmy tři tisíce navíc, a
každým dalším rokem jednorázově
další tři tisíce,“ bilancuje předseda
místních odborářů s tím, že už nyní
dostali přidáno o inflaci. „Důležité
je to, že smlouva je vytvořená podle návrhu odborové organizace, a
kromě zmíněných benefitů se podařilo udržet to, co zde bylo sedmnáct let,“ shrnuje Vyhňák.

„To je ten paradox – ti lidé nestávkovali, protože věděli, že jsou ve
zkušební době, a okamžitě mohou
být propuštěni. Lidi, kterým během
měsíce končila smlouva na dobu
určitou, propouštěli. Poté toto zastavili, nabrali agenturní zaměstnance, jejichž kvalita byla ovšem
velmi problematická,“ pokračuje
Vyhňák.

Na otázku, zda považuje stávku za
úspěšnou, se v odpovědi vrací především k momentu, kdy se už zdálo, že jsou poraženi. „Nakonec je to
kompromis,“ opakuje, „ale z pohledu toho, že jsme se cítili na lopatkách, je výsledek minimálně velice
dobrý. Většina zaměstnanců myslím ani nečekala, že by to takhle
dobře mohlo dopadnout,“ uzavírá
Vyhňák.
Praktiky zaměstnavatele: zastrašování a propouštění
Má-li Vyhňák mluvit o tom, jak vedení firmy stávce čelilo, hned v
první větě zdůrazní, že předáci firmy porušili zákoník práce. Začali
totiž nahrazovat stávkující lidmi,
kteří ve firmě pracovali na jiném
úseku.
„Navíc psali lidem, že kdo se vrátí,
tak nemusí mít strach z postihu.
Avšak nenápadně říkali: Počkejte
vy, kdo jste stávkovali – my vám to
spočítáme. Chvilku byli agresivní –
pět minut poté, co jsme odmítli podepsat, udělali videokonferenci s
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Nakonec se ho ptám na to, jak je v
podniku vysoká průměrná mzda.
„Je zde vysoká mzda, proto jsme
nebojovali o peníze. Třiatřicet tisíc
v dělnické profesi, třiačtyřicet tisíc
v technické profesi. Ale na druhou
stranu, odbornost je tu vysoká,“
uzavírá rozhovor.

Vyhňák rozhodně nechce mluvit
triumfalisticky, nechce nic zakřiknout. Prý je ale přesvědčený, že vedení firmy díky stávce pochopilo,
že se stačí k lidem chovat slušně.
Ukázalo se to hned v listopadu.
„Byl to ve výsledcích nejlepší měsíc
za poslední dobu, protože lidé věděli, že se jednání blíží k závěru,
čili začali chodit na přesčasy a
přestali klást odpor. Je tu stále několik nespokojenců, kteří chtěli vše
vrátit a ještě k tomu pět procent
přidat.“
Jeden z nich Tomáš Uhlíř nám řekl,
že podle něj odbory měly trvat na
vyšších mzdách. „A zároveň měly
požadovat změny ve vedení firmy
a také to, že nás nebude nutit pracovat nad rámec smlouvy. Což se
stále děje,“ vysvětluje. I předseda
odborového svazu KOVO Jaroslav
Souček nicméně stávku považuje
za úspěšnou.

Souček: je to první vítězství v důležitém boji
„Nezapomínejte, že se v České republice stávkuje výjimečně,“ zdůrazňuje Souček. „Bez jakéhokoliv
patosu musím říci, že je mi ctí zastupovat zaměstnance ve firmě IG
Watteeuw," dodává.
„Přes opakované pokusy vedení
firmy odradit zaměstnance od stávky dokonce i v jejím průběhu, zaměstnanci vydrželi a poskytli vyjednávací skupině i nadpodnikovým odborovým strukturám možnost organizovat nátlakové akce,
které nakonec vedly ke kýženému
výsledku,“ shrnuje příběh s odstupem několika měsíců Souček.

ček, v čem přesahuje význam brněnské stávky jedno konkrétní pracoviště.
Případ ukázal platnost starého odborářského sloganu V jednotě je
síla: pokud jsou zaměstnanci
schopni táhnout za jeden provaz a
vytrvat, mají šanci uspět i proti velké zahraniční korporaci. Jedná se o
následováníhodný příklad toho, jak
účinným nástrojem může stávka
být. Co si z případu odneslo vedení
podniku IG Watteeuw, se nám přes
několik měsíců opakované dotazy
kladené u nás i v Belgii zjistit nepodařilo.
Vratislav Dostál
Deník Referendum

Kam míříš TPCA?

Nejen zaměstnavatel, i zaměstnanci
museli v něčem ustoupit. Vzdali se některých benefitů.

To, že se nakonec podařilo v prosinci podepsat novou kolektivní
smlouvu, Souček považuje za první
a důležitou vítěznou bitvu v rámci
odborového svazu KOVO proti
snaze zaměstnavatelů zavést maximální flexibilizaci pracovní doby. A
to výhradně v zájmu zaměstnavatele a bez ohledu na potřeby a zájmy
zaměstnanců.
„Je to velmi důležité i s ohledem na
očekávání jak zaměstnanců, tak vedení mnoha firem v České republice, jak celá kauza v této firmě dopadne. Pokud by nebyly odbory
úspěšné, velmi pravděpodobně bychom se s podobnou snahou uplatnit flexibilní pracovní dobu setkali i
v jiných firmách,“ vysvětluje Sou-

Kolektivní vyjednávání mezi zástupci odborových organizací a firmou se právě dostalo na mrtvý
bod. Letos jsme se rozhodli, že nepůjdeme do kolektivního vyjednávání s přehnanými požadavky (za
které jsme sklízeli kritiku i od vás,
jelikož se v minulosti jen stěží výsledek přibližoval původním návrhům), ale naopak s reálnými čísly
a za nimi si budeme stát a pokud
možno neustupovat. Naším cílem
bylo se s firmou co nejrychleji domluvit, aby z nově podepsané kolektivní smlouvy mohli těžit naši
zaměstnanci co nejdříve. Bohužel
firma náš postoj sdílet odmítla. Jednání se táhne, jednat budeme před
zprostředkovatelem a kdoví jak to
celé vlastně dopadne?
V obou konkurenčních automobilkách se již odbory dohodly. Dá se
říci, že s uspokojivými výsledky.
Stále nemohu pochopit, kam to až
naše firma chce dotáhnout. Čeho
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chce dosáhnout? Rok od roku se
propadáme v platovém žebříčku
českých automobilek. Zuby nehty
se snažíme udržet naše zaměstnance v těchto platových relacích a
opravdu nedovolíme, aby tomu
bylo jinak. Pokud i v budoucích
letech firma sama nebude přicházet
s neurážlivými nabídkami na navýšení mzdy, musíme se připravit na
každoroční dlouhá a těžká jednání
o podobě kolektivní smlouvy.
Chtěli byste s námi hrát hru na
tým? Pochybuji, že tuto snahu nějaký zaměstnanec ocení nebo že by jí
snad i uvěřil. Pokud byste byli týmovými hráči, tak byste se pokusili
nám pomoci v boji za spravedlivé
mzdy a odměny. To znamená platit
tak, aby nám naši zaměstnanci neutíkali ke konkurenci. To co vy umíte je jen nepřímo zastrašovat lidi
možným koncem firmy, kdybyste
nás náhodou přeplatili. Toto není
týmový duch Vážené vedení. Toto
je atak na naší důstojnost a to my si
už líbit nenecháme. Máme právo na
spravedlivou odměnu za naši těžkou práci.
A že je Škoda nebo Hyundai někde
jinde? Že se to nedá srovnávat, jak
rádi uvádíte? Tak to je pěkná
hloupost. Dovolím si tvrdit, že jeden výrobní zaměstnanec v TPCA
nevydělá naší firmě méně než zaměstnanec našich konkurentů. A
vážení týmoví kolegové, jen díky
neporovnatelnému přetěžování těl
našich pracovníků! Jaký by měl být
tedy důvod přistoupit na nižší
mzdy?
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat. Poděkovat za to co se nepovedlo žádným odborům za celou dobu
působnosti v TPCA. Sjednotili jste
nás – proti Vám.
Jaroslav Pacák

NEJSME NA TO SAMI - každá podpora v těchto těžkých chvílích je potřeba. V případě nutnosti rádi
využijeme zkušeností a přímé podpory našich kolegů odborářů a jsme rádi, že s jejich pomocí můžeme
počítat. Nicméně tou hlavní silou jste především VY. Nespokojení zaměstnanci TPCA. Silní můžeme být
jedině semknutí a odhodlaní něco změnit.
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Vyzvedněte si zvýhodněné vstupenky
a vychutnejte si ty nejnovější filmové
trháky v nejlepší kvalitě.

Cena vstupenek pro odboráře:
2D

70Kč

(původní cena 184Kč)

3D

90Kč

(původní cena 229Kč)

K vyzvednutí osobně v kanceláři odborové organizace KOVO

Vás zve na letní dětský tábor!!!
Letošní téma celotáborové hry je:

Harry Potter
Vhodné pro děti v rozmezí 6 – 15 let
Datum tábora 3.7.2016 – 16.7.2016
Schůzka s rodiči – čtvrtek 26.5.2016 od 18:00 klubovny Kalcovka, adresa: Za Baštou 1300,
Kolín 5, 2. patro
Odpovědný vedoucí tábora a kapitán přístavu – Jindřich Štědrý – Ďobek
kontaktní adresa – Radimského 942, Kolín
tel. 728 562 948

e-mail: j.stedry@centrum.cz
Kompletní informace k táboru a výše příspěvku naší organizace na našich webových stránkách kovo-tpca.cz
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