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Začátkem února odstartuje
EXPRES
kolektivní vyjednávání o mzdách

Již brzy odstartuje nejdůležitější část kolektivního vyjednávání. Odbory KOVO začnou
s ﬁr mou ŠKODA v yjednávat
o mzdách, poté co na sklonku
roku úspěšně uzavřely dohody
o sociálních nákladech a roční
pracovní době. O přípravě na kolektivní vyjednávání informoval
předseda PR Jaroslav Povšík
Podnikovou radu na jejím prosincovém zasedání.
Předseda Povšík připomněl, že
Podniková rada určuje v intencích
listopadové konference nepodkročitelný mandát do vyjednávání, který
se bude vyjednávací tým snažit v co
největší možné míře naplnit. Zatím
je předčasné hovořit o jakýchkoli
požadavcích. Jisté je, že vyjednávání nejspíše ovlivní podzimní
situace s koncernovými dieselovými
motory i stav produkce ke konci

roku. „Vyjednávání nebude snadné,
nicméně jsme jako zástupci zaměstnanců Volkswagenu deklarovali, že
nebudeme platit za chyby někoho
jiného,“ upozorňuje předseda PR
J. Povšík. „Ve vyjednávání uděláme
do poslední možnosti vše ke zvýšení vyjednávaných hodnot,“ uvedl
předseda Povšík.
Dále připomněl, že se bude pravidelně scházet Podniková rada,
která bude o kolektivním vyjednávání průběžně informována a také
bude hlasovat na základě reakcí
z členské základny o výsledcích.
Před samotným vyjednáváním budou konzultovány důležité údaje,
stav ﬁrmy, inﬂace a její předpokládaný vývoj. Dále se bude zkoumat
nálada a připomínky členské základny přes Dílenské organizace,
jejichž předsedové mohou podávat
podněty na sekretariát Odborů
KOVO MB.

ODBORY KOVO PŘEDALY DAR
ZAMĚSTNANCŮ DO LYSÉ NAD LABEM.

100 TISÍC KORUN
PRO PSÍ ÚTULEK

Šek na sto tisíc korun předali
v sobotu 9. ledna předseda PR
Jaroslav Povšík, člen představenstva odpovědný za personalistiku Bohdan Wojnar a někteří
členové Podnikové rady a pracovníci sekretariátu Odborů
KOVO MB mnohdy spolu se
sv ými rodinnými příslušník y
psímu útulku v Lysé nad Labem.
Peníze mezi s sebou vybrali odboráři, zaměstnanci firmy a přispěla i firma ŠKODA. Zároveň
předali také materiální sbírku
v podobě granulí, masov ých
konzer v, pamlsků, přikr ývek,
čisticích prostředků a dalších
potřebných věcí.
Opuštění, ztracení či odchycení
psi z celého Mladoboleslavska
i dalších regionů se tak budou mít
díky sbírce opět o něco lépe. „Je
krásné vidět, kolik lidí se do toho
zapojilo. Velmi si ceníme, co pro
opuštěná zvířata dělají Odbory
KOVO, výtěžek sbírky nám velmi
pomůže, protože jsme závislí také

na takovéto podpoře,“ řekla manželka vedoucího útulku v Lysé nad
Labem paní Kazdová. Momentálně
je v útulku přibližně šest desítek
opuštěných psů.
„Velmi si ceníme, jakou měrou
se do sbírky zapojují naši členové
i další přátelé, a že je výtěžek každý rok navyšován. Tato sbírka se již
stala tradicí, stejně jako následné
setkání zde v psím útulku, které
jsme letos v mrazech ozvláštnili
také podáním horkého čaje těm,
kteří přijeli pomoci sbírku předat,“
řekl předseda PR Jaroslav Povšík.
Výsledky sbírky ocenil rovněž člen
představenstva odpovědný za personalistiku Bohdan Wojnar, který
všem popřál zdraví a úspěchy
v roce 2016.
Odbory KOVO MB každoročně
oceňují účastníky sbírky na psí
útulek za jejich aktivitu losováním
o zajímavé ceny, například o tuzemský zájezd. O výhercích vás
budeme informovat po proběhlém
losování.

20. ledna se Podniková rada
rozší řená o zástupce zaměstnanců z Kvasin a Vrchlabí chystá
na workshop ke kolektivnímu vyjednávání o mzdách. Uskuteční se
u kolegů z Kvasin. Odboráři budou
informování o ekonomickém stavu
podniku, o možnostech kolektivního vyjednávání, budou jednat
o možných opatřeních v případě,
že se nebude vyjednávání vyvíjet
podle představ, bude se diskutovat
o nepodkročitelném mandátu pro
vyjednávací tým a dalších důležitých záležitostech. Kolektivní
vyjednávání o mzdách začne počátkem února.
Zásadní pro kolektivní vyjednávání bude podpora členské základny.
Mzda ve ŠKODA AUTO roste
každý rok a při pohledu na souhrn
několika let zpětně jde o dobré výsledky. Připomeňme, o kolik peněz
navíc dostali zaměstnanci jen loni:

Současná mzdová dohoda platí
do konce března 2016, loni Odbory KOVO MB vyjednaly růst tarifu
o 3,5 procenta a jednorázovou
platbu 4 tisíce korun s příslibem
vyjednání prémie před Vánoci. To
se také nakonec podařilo, proto byly
v prosincové výplatě vyplaceny další
4 tisíce korun. Došlo také k navýšení
prémie za odpracovanou směnu ﬂexikonta o 50 Kč na 700 Kč za noční
směnu a o 50 Kč na 800 Kč za ranní směnu a k navýšení příspěvku na doplňkové penzijní spoření
o 50 Kč od 1. dubna 2015 na 850 Kč/
měsíc a o 50 Kč od 1. dubna 2016
na 900 Kč/měsíc. Navýšena byla
rovněž odměna za týmovou práci.
Dále byl loni zaměstnancům vyplacen bonus za výsledky hospodaření
ﬁrmy (25 tisíc) a obě části zaručeného bonusu – před dovolenou a před
Vánoci, průměrně tak činily bonusy
kolem 60 tisíc korun hrubého.

V Johnson Controls
probíhá kritické
kolektivní vyjednávání
Odbory KOVO MB kolektivně vyjednávají podmínky pro zaměstnance
integrovaných ﬁrem. Náročné je vyjednávání ve ﬁrmě Johnson Controls,
kde ani po 4. kole nedošlo ze strany
ﬁrmy k přiblížení se návrhům Odborů
KOVO MB. Zaměstnavatel nadále
odmítá návrhy zástupců zaměstnanců,
v případě, že nedojde ke kompromisní dohodě, jsou Odbory KOVO MB
připraveny sáhnout k dalším krokům.
Zaměstnanci JC na pracovištích vyjednávání vyjadřují jasnou podporu a řada
z nich podporuje vyjednávání vstupem
do Odborů KOVO MB. Právě silná
členská základna a podpora zaměstnanců je vždy pádným argumentem.
„Vyjednávací tým bude i nadále
trvat na svých požadavcích, které
zaměstnavateli zajišťují i nadále konkurenceschopnost a pro zaměstnance
kompromisní a rozumné navýšení
mzdy za jejich dobře vykonanou práci,“
říká předseda PR Jaroslav Povšík.
5. vyjednávací kolo se konalo ve středu
po uzávěrce tohoto vydání ŠO. O dalším vývoji vás budeme informovat.
Firma odmítla navýšení mezd
v rámci kategorií a trvá na svém
nedostatečném návrhu v kombinaci
s navýšením příspěvku na doplňkové
penzijní spoření a senioritou v rámci
bonusu. Vyjednává se také odměna
za odpracování směn v rámci JC konta. Zaměstnavatel akceptoval zavedení
odměny za směnu v rámci JC konta,

ale neakceptoval navrhovanou výši
a trvá na svém návrhu, jenž je poloviční než návrh Odborů KOVO MB.
Firma dále odmítla návrh na zavedení nového beneﬁtu, kterým je
příspěvek při narození dítěte a rovněž
odmítla návrh na zavedení sociální
výpomoci manželovi/manželce a každému nezaopatřenému dítěti při úmrtí
zaměstnance. Firma akceptuje návrh
Odborů KOVO na příspěvek na doplňkové penzijní spoření, ale pouze
za předpokladu nedostatečného navýšení mezd.
Johnson Controls rovněž odmítl
návrh na navýšení v rámci letního
bonusu. Jeho zástupci argumentují
možnou ztrátou konkurenceschopnosti
při příštím výběrovém řízení právě
z důvodu navýšení hodnot kolektivní
smlouvy pro zaměstnance a hrozbou,
že nebudou dále vybráni jako dodavatelé pro ŠA.
Předseda PR J. Povšík proto na tuto
argumentaci JC upozornil člena představenstva B. Wojnara a požádal jej
o stanovisko, zda tato situace může
vůbec nastat a zda jsou obavy představitelů JC opodstatněné.
Odbory KOVO zahájily vydávání
informačních letáků hot-line, kterými
budou zaměstnance JC informovat
o proběhlých kolech kolektivního
vyjednávání, o jeho stavu a případně
i o přípravě odborových akcí na podporu dosažení přijatelného výsledku.

Střední odborné učiliště ŠKODA
zve na den otevřených dveří

Předání sbírky v útulku pro psy v Lysé nad Labem.

Střední odborné učiliště strojírenské ŠKODA AUTO zve na den otevřených dveří. Uskuteční se 23. ledna od 8.15 hodin. Zájemci o studium zde
získají informace o škole, oborech vzdělávání, přijímacím řízení, beneﬁtech,
ubytování, prohlédnou si učebny, laboratoře a získají informace o akcích pořádaných školou. Prezentace vedení školy začínají v 8:30, 9:30 a 10:30 hodin.
Organizované exkurze po škole pak začínají v 9:00, 10:00 a 11:00 hodin.

Rekord: členská
základna Odborů KOVO
se výrazně rozrostla
Podtrženo, sečteno. Od roku
2013 na základě úpravy Stanov, příspěvků, odpolitizování
a stejné linie Mladá Boleslav,
Kvasiny, Vrchlabí, byl vytvořen
výkonný systém, který akceptovalo 12 005 nových členů
v systému podnikové organizace, Podnikové rady. Nepotvrdily se varovné či skeptické
názory, že dojde k rozkolu,
či masivnímu úbytku členů.
Za celou dobu vystoupilo pouze 372 členů, z toho v Mladé
Boleslavi 155, v Kvasinách 29
a ve Vrchlabí 188, obvykle kvůli
odchodu z ﬁrmy. Rekordní byl
rok 2015, kdy vstoupilo 5 066
nových členů a vystoupilo pouze 71 členů. „To je dobrá práce
všech důvěrníků, každého,
kdo si uvědomuje, že takto je
možné obhájit pracovní místa,
sociální podmínky a dobré
mzdy, přičemž rok 2015 nebyl
zásadním v boji o mzdy, ale
proti vyčleňování – takzvaně
HPO,“ uvedl předseda PR Jaroslav Povšík.

Zástupci zaměstnanců
se v Německu
setkají s novým
personalistou VW
V německém Wolfsburgu
se tento týden koná zasedání
prezidia Evropské a Světové podnikové rady koncernu
Volkswagen (EKBR, WKBR).
Za Odbory KOVO MB se jej
účastní předseda PR Jaroslav
Povšík. Odboráři se budou
zabývat aktuálními problémy,
které tíží zaměstnance koncernu. Předneseny budou zprávy
z jednotlivých lokalit, předseda
Povšík bude informovat o situaci ve ŠKODA AUTO a v Odborech KOVO. Kromě jiného se
také se zástupci zaměstnanců
setká nový člen představenstva
VW za personalistiku Karlheinz
Blessing.
Pošlete děti
do lyžařské školy
výhodně s Odbory KOVO
a Snowhill
Odbory KOVO MB ve spolupráci se společností Snowhill
připravily pro děti zaměstnanců Škoda Auto a.s. MB – odborářů KOVO MB a pro děti
zaměstnanců Škoda Auto a.s.
Mladá Boleslav, děti zaměstnanců integrovaných ﬁrem (přispívajících do sociálního fondu
na rekreace) a děti agenturních
zaměstnanců systémů Master Vendor, lyžařskou školu
pro začátečníky a pokročilejší lyžaře (snowboardisty)
ve věku od 6 – 15 let v areálech
Šachty – Vysoké nad Jizerou a Herlíkovice. Podrobnosti
o cenách a termínech naleznete na www.odborykovomb.cz
a také na oddělení rekreací.

Eichhorn na Podnikové radě:

PROSADÍME VÍCE EMOCÍ

Hosty prosincové Podnikové
rady Odborů KOVO MB byli člen
představenstva odpovědný za prodej a marketing Werner Eichhorn
a člen představenstva pro oblast
personalistiky Bohdan Wojnar. Šéf
prodeje značky informoval o aktuální situaci ve ŠKODA AUTO a v koncernu Volkswagen. V úvodu hovořil
o postupu v oblasti řešení emisního
problému s některými motory koncernu Volkswagen. U části vozů
bude prováděna výměna softwaru
a u malé části bude přidána i malá
ﬁltrovací část. Pro každého dotčeného zákazníka to bude bez problému
a bezplatně provedeno v případě
zájmu v našich servisech.
W. Eichhorn připomněl, že rok
2015 byl ve znamení 120 let Škodovky a také ve znamení premiéry
nového Superbu. Celý tým se těšil
na uvedení tohoto modelu na trh.

„Vidíme pozitivní věc, že všechny trhy v západní Evropě rostou,
a obzvláště nás těší, že významně
a dvouciferně rostou Česko, Slovensko, Polsko a další trhy. Negativní
jsou stále dopady krize mezi Ruskem a Ukrajinou a velmi jsme rádi,
že po čínském propadu v pololetí
prodeje ke konci roku opět rostou,“
uvedl v prosinci člen představenstva
za oblast prodeje.
Čína podle něho nyní míří k dvacetimilionovému trhu a zůstává
největším trhem na světě. „V tomto
prostředí se nám podařilo prosadit.
Za 11 měsíců jsme stále nad výsledkem loňského roku. Obecně se
propady se objevily v říjnu z důvodu
krize emisí některých motorů a situace v Rusku. V listopadu se však
vracely do normálu a věříme v návrat
na hodnoty loňského roku,“ doplnil
na prosincové Podnikové radě.

Podle W. Eichhorna je také
důležité, umístit naši značku ještě
viditelněji. „Když mluvíme o poměru
mezi cenou a užitnou hodnotou,
hned vidíme, že je řeč o Škodovce. Lidé by ji měli kupovat nejen
kvůli kvalitě, ale i proto, že je šik
a emocionální. Chceme naši více
značku emocionalizovat,“ doplňuje.
Připomněl, že i novinka v podobě
Superbu v testech poráží i prémiové
značky a má obrovské množství
objednávek.
Základem však musí zůstat špičkové produkty a dobrá komunikace.
Od studie Vision C může Škodovka
mluvit o novém designu. Na trh
uvedla opravdu krásná auta, vrcholem je Superb. Zároveň ﬁrma
dokončuje přeměny prodejních míst
ŠKODA, příští rok by se v novém
designu mělo objevit už 90 procent
prodejen. V Česku téměř všechny.

Personální změny v Odborech KOVO MB
S novým rokem přichází také
několik personálních změn v Podnikové radě a Odborech KOVO MB.
Dochází totiž ke sloučení DO 30
s DO 9. „Jeden z hlavních důvodů
bylo, že jsme spadli do jednoho střediska a byl problém se zastupováním odborářů a řešením konﬂiktních
situací. Děkuji předsedovi DO 30
Jiřímu Smetanovi za dlouhodobou
spolupráci. Intenzivně jsme pracovali na mimořádné dílenské konferenci, aby se vše zvládlo a schválilo,“
dodává Jiří Berný, předseda DO 9.
Jiří Smetana odchází do penze.
„Jiřího znám už z klukovských let,
nastupoval po panu Nedvědovi.
Děkujeme mu za jeho práci, i když
byla pro menší radu, která se však
postupně zvětšovala. Byla to práce
u linky, kde se jede na doraz, kde
jsou časté změny,“ řekl J. Povšík.
„Do poslední chvíle bojoval za lidi,
i když třeba šlo jen o řešení zápachu
barvy používané na pracovišti, zařídil, že se rychle zasáhlo ve prospěch
lidí, aby nedýchali chemické výpary.
To je pravá odborařina, okamžitá
pomoc na pracovišti každý den,“
podotkl předseda Podnikové rady
Jaroslav Povšík.

„Chtěl bych popřát Podnikové a její nástupkyně se nyní ve spoluradě hodně úspěchů v práci, která práci s Čedokem hledá.
je bezplatná a přitom náročná.
S účinností od 1. ledna 2016
Mnohdy jsem z toho nespal a bál byla jmenována do funkce hlavního
se, že to všechno nezvládnu,“ pokladníka Odborů KOVO MB kol.
uvedl Jiří Smetana. „Jsem rád, že Ivana Zavrtálková, kol. F. Würtich
jsem s vámi mohl spolupracovat, zůstává do konce roku 2016 jako
přeji vám, aby se podařilo vyřešit poradce. Odborová organizace
co nejvíce problémů našich členů,“ Odbory KOVO MB zahájila ihned
dodal Smetana.
na počátku letošního roku přípravu
Změna se odehrála také na po- rozpočtu na rok 2016.
stu předsedy DO 41,
kde odešel předseda
Josef Kočí do penze.
Nahradil jej dosavadní
místopředseda Vítězslav
Švorc. „Chtěl bych Josefovi poděkovat, za velké
množství práce, za velké
břímě, které nesl. Zažil si
ve své oblasti velmi těžké
události a musel překonat náročné překážky.
Přeji mu do nové etapy
života mnoho síly, vitality
a štěstí,“ řekl předseda
Povšík.
Předseda Povšík dále
informoval, že na od- Předseda PR Jaroslav Povšík děkuje za práci
dělení rekreací skonči- pro Odbory KOVO odcházejícímu předsedovi
la Eliška Hendrychová DO 30 Jiřímu Smetanovi.

Startuje jedna z největších služeb
pro zaměstnance – rekondiční pobyty

Slouží k odpočinku, obnově sil
a také k upevnění zdraví. Rekondiční pobyty. Jedna z nejoblíbenějších
služeb, kterou vyjednaly a také
administrativně spravují Odbory
KOVO ve spolupráci s útvarem
Sociálních služeb a zdravotnictvím
ﬁrmy ŠKODA. V nejbližších dnech
obdrží vybrané skupiny zaměstnanců, uvedené v aktuální Dohodě EII,
dopisy s nabídkou rekondičního pobytu. Součástí tohoto dopisu je také
informace o postupu při objednání
rekondičního pobytu.
Jedná se o následující skupiny
zaměstnanců:
• Senioři
• Ženy THZ z noční práce, které
do 31. 10. 2015 odpracovaly 300
a více hodin v noci
• Ženy – výrobní a režijní dělnice
• Zaměstnanci se zdravotním postižením
• Zaměstnanci individuálně vybraní
lékařem pracovní medicíny
• Výrobní dělníci ve věku 50 a více
let z oblasti P (dříve V).
Pro všechny vybrané skupiny zaměstnanců jsou určeny dvoutýdenní
pobyty v těchto destinacích: Lázně
Jáchymov, Lázně Luhačovice, Lázně Kundratice, Priessnitzovy lázně
Jeseník, Lázně Teplice nad Bečvou,
Lázně Bechyně, Mariánské Lázně
a nově v nabídce také Lázně Slatinice, na Slovensku Kúpele Lúčky,
Trenčianské Teplice a Turčianské

Teplice. Ženy THZ z noční práce
a ženy VD a RD si mohou namísto
dvoutýdenního pobytu zvolit týdenní
pobyt v Lázních Poděbrady, v Kúpelech Lúčky a v Lázních Mšené.
Ženy, které jsou dle KS vedeny
ve skupině „Senior“, se řídí podmínkami pro kategorii „Senior“ a jsou jim
nabízeny pouze dvoutýdenní pobyty.
Při absolvování rekondičního
pobytu ve smluvních lázních náleží
zaměstnanci, který spadá do skupiny uvedené v Dohodě EII, pět
dnů pracovního volna s náhradou
mzdy, na druhý týden si již musí
vzít dovolenou. V rámci kolektivního
vyjednávání byla uzavřena dvouletá dohoda o poskytnutí pěti dnů
pracovního volna s náhradou mzdy
na rekondiční pobyt také pro skupinu
Výrobní dělníci ve věku 50 a více let
z oblasti P (dříve V).
Další novinkou je změna potvrzování formuláře Nepřítomnost
na pracovišti, jejímž cílem je snížení
administrativní zátěže pro zaměstnance. Od tohoto roku již nebude
formulář potvrzovat lázeňské zařízení, ale oddělení rekondičních pobytů,
respektive kontaktní místo. Formulář
musí zaměstnanec tak, jako doposud,
nechat nejprve podepsat svého nadřízeného. V okamžiku, kdy si zaměstnanec půjde vyzvednout na kontaktní
místo svoji smlouvu, formulář zde
pouze odevzdá a pracovnice kontaktního místa už vyřídí vše ostatní.

To znamená, že formulář po řádném
absolvování pobytu potvrdí a doručí
ho na mzdové servisní centrum.
V případě neobsazení dohodnutých kapacit zaměstnanci uvedenými
v Dohodě EII, budou následně tyto
kapacity nabídnuty v rámci volného
prodeje také ostatním zaměstnancům a to bez nároku na 5 dnů
pracovního volna s náhradou mzdy,
za zaměstnaneckou cenu. Dále
mohou této nabídky využít důchodci
ŠKODA za externí cenu. V těchto
případech jsou realizovány výhradně
dvoutýdenní pobyty. Předpokládaný
datum zahájení volného prodeje
rekondičních pobytů je 1. 4. 2016.
Každý zaměstnanec ﬁrmy ŠKODA má při absolvování rekondičního
pobytu nárok na příspěvek z fondu
na sociální výdaje ve výši dle platné
Dohody o pravidlech a postupech
při zajišťování rekondičních pobytů.
Tento příspěvek je již započítán
v cenách uvedených v katalogu.
Zaměstnanci, kteří vyčerpají příspěvek ze sociálního fondu
na rekondiční pobyt, nemohou ho
již v tomto roce čerpat na rekreaci
a obráceně.
Více informací k rekondičním
pobytům naleznete v aktuálním
katalogu rekondičních pobytů, který
bude k dispozici od 2. kalendářního týdne na kontaktních místech a také na webových stránkách www.odborykovomb.cz.

Členové Podnikové rady diskutovali
s členem představenstva
o prodeji a marketingu
Členové Podnikové rady měli
možnost diskutovat na prosincovém
zasedání s členy představenstva
pro marketing a prodej Wernerem
Eichhorem a pro personalistiku Bohdanem Wojnarem. Téma prodeje
a marketingu není příliš obvyklé,
přesto má zásadní dopad na odbyt
vozů a tedy celé fungování ﬁrmy
ŠKODA.
Předseda DO 12 Karel Matějka
žádal, aby ﬁrma lépe informovala
o vysoké bezpečnosti vozů ŠKODA,
které u všech modelů dosahují všech
5 hvězdiček EURO NCAP. Nedostatečně se o bezpečnosti vozů informuje
také podle předsedkyně DO 38 Heleny Rulcové. Podle W. Eichorna jde
o podstatné připomínky, je to velice
důležitý aspekt, otázkou ale je, zda je
vůbec možné na internetu a dalších
nosičích, ve zkratce těmito informacemi zákazníky zasáhnout. „Měli jsme
velké průzkumy, abychom peníze
vložili správně a zákazníky dobře
informovali. Tyto detailní informace
zákazník získá u prodejce – důvodem
k prodeji je hlavně design, pak značka
a pak cena. Těžko vše vyprávět v krátkém spotu,“ upozorňuje Eichhorn.
Petr Harant, předseda DO 1 položil dotaz, zda značka využívá skrytou
prezentaci v rámci televizních pořadů. „Momentálně k tomu nemáme
konkrétní strategii, abychom auta
zapojili do televizních seriálů, ale
rádi tuto myšlenku prověříme,“ říká
Werner Eichhorn.
Předseda DO 31 Petr Knotek
položil dotaz ohledně zpráv, že by
ﬁrma měla část peněz ze zisku použít na servisní akci k úpravě motorů
dotčených problémy s emisemi. Bude
ﬁrma pokrývat pouze škody v rámci
Škodovky, nebo i Volkswagenu?
„V koncernu se vedou diskuze o při-

řazení nákladů v rámci VW. Detaily
k tomu ještě nejsou, bude rozhodnuto
začátkem roku 2016,“ uvedli zástupci
ﬁrmy.
Předseda DO 5 v učilišti Josef
Jangl se podivoval nad skutečností,
že ﬁrma ŠKODA v inzerci hledá
zámečníky, ale mezi absolventy je
nepoptává. Doplnil také dotaz, že
na učilišti koluje fáma, že má proběhnout rotace, kdy učitelé půjdou
do Škodovky a místo nich část zaměstnanců na učiliště.
Firma to však jednoznačně odmítla
už z toho důvodu, že učitel musí mít
učitelské minimum a další vzdělání
včetně praxe. „Takovou informaci bychom měli první a toto skutečně není
pravda,“ říká předseda PR Jaroslav
Povšík. „Žádný takovýto koncept nemáme. Určitě taková možnost není.
V rámci ČR probíhá diskuze o posílení
prvku duálního technického vzdělávání a lepšího propojení praxe a výuky
žáků. To by se mělo promítnout do legislativního procesu, aby se upravily
požadavky na učitelské minimum.
Potřebujeme, aby bylo více praxe,
blíže k výrobě. Nejblíže a nejhlouběji
k výrobě mají mistři ve výrobě. Proto
musíme hledat cestu, jak neučit jen
v učebně. Ale je to cesta na dlouhou
trať - najít takový koncept a jako první
to projednat s odbory,“ dodává Wojnar.
Co se týče zámečníků, tam šlo podle
něho o nábor do Kvasin, kde vzniká
kolem 1300 pracovních míst.
Bohdan Wojnar dále připomněl
dokončení výběru neziskových organizací, které vybraly svými hlasy
tisíce zaměstnanců. Ti teď mohou
organizacím přispívat a ﬁrma jejich
příspěvek jednou tolik navýší ze
svých prostředků. „Všem, kteří pomáhají, přesvědčují a sami dávají, velmi
děkuji,“ dodal Wojnar.

Za týden začne prodej vstupenek
na ples Odborů KOVO MB
V sobotu 13. 2. 2016 se uskuteční v Domě kultury Mladá Boleslav
od 20.00 hodin v pořadí 22. ples odborů KOVO a zároveň 3. ples Odborů
KOVO MB. Kromě tradičního společenského setkání a možnosti si skvěle
zatančit, můžete očekávat další zajímavý program. Ples moderují Vojtěch
Sklenář a Markéta Prusková. Hudbu k tanci zajišťuje TOP BAND Jana Smolíka. Těšit se můžete na vystoupení zpěvačky Báry Basikové, o předtančení
se postará Jan Havíř a spol. V průběhu plesu budou slosovány vstupenky
o hodnotné ceny věnované sponzory a samozřejmostí je i bohatá tombola.
Předprodej vstupenek začne 22. ledna ve videopůjčovně Odborů KOVO
MB (budova M5) a poběží do vyprodání ve všední dny od 9 do 18 hodin.
Cena vstupenky je 220,- Kč pro člena Odborů KOVO MB po předložení
průkazu, pro ostatní 520,- Kč. Zakoupit lze max. 2 vstupenky na osobu.

Náběh a další zprávy
z výroby v Mladé Boleslavi,
Kvasinách a Vrchlabí

Po novém roce se výroba v Mladé
Boleslavi, Vrchlabí i Kvasinách rozjela v plné kvalitě a bez problémů. „Až
na některé malé detaily běží výroba
v pořádku,“ potvrzuje místopředseda PR Josef Zmrhal. Zároveň také
po novém roce odstartovaly ve výrobě modelu Octavia, Rapid a Toledo
plusové směny ﬂexikonta, a to v noci
z pátku na sobotu. Zatím bez plusových směn zůstává výroba na Fabii.
Bohužel se však v oblasti výroby
komponentů objevují také směny
minusové. Konkrétně na PKH (výroba převodovek MQ) odpadá výroba
v pátek ve všech třech směnách,
a to 4., 15., 27. a 29. ledna. Minusové směny budou také ve Vrchlabí
(PKD), a to po celý pátek 29. ledna,
kdy odpadnou tři směny. Dále se také
průběžně řeší situace v CKD centru.
Plusové směny v noci z pátku
na sobotu se od nového roku dělají
rovněž v Kvasinách ve výrobě modelů Superb, Superb Combi a Yeti.
Po novém roce zde docházelo
k přetaktování výroby. Firma chce
splnit očekávání zákazníků, kteří

zejména nové Superby objednávají
ve velkém a vznikají delší čekací
doby. „Zejména dbáme na to, aby
byla zajištěna norma obsluhy, aby
nedocházelo k přetěžování zaměstnanců,“ upozorňuje kvasinský
předseda Martin Lustyk.
Kvasinští odboráři se po novém
roce museli potýkat rovněž s potížemi kolem staveb nových hal, které
jsou otevřené, a lidem je na pracovištích zima. Zároveň dochází ke stavebním pracím v těsné blízkosti
pracovišť. Zhoršují se také problémy
s nedostatkem parkování, protože razantně přibývá nových zaměstnanců,
kteří musí dojíždět. „Situaci s ﬁrmou
intenzivně řešíme,“ dodává Lustyk.
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