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Týdeník odborové organizace
KOVO ŠKODA AUTO a.s.

ODBOR ÁŘ
KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
POKRAČUJE SOCIÁLNÍMI NÁKLADY

Maraton kolektivního vyjednávání
mezi odbory KOVO a zaměstnavatelem pokračuje. Další termín
vyjednávání je naplánován na tento
čtvrtek. Vyjednávací tým odborů
KOVO se bude snažit dosáhnout co
nejlepších podmínek sociálního rozpočtu, tedy objemu peněz na desítky
beneﬁtů pro zaměstnance, které
odbory KOVO v minulosti vyjednaly.
Do sociálních nákladů patří oblíbené rekondiční a lázeňské pobyty,
příspěvek na dovolenou, půjčky
na bydlení, systém výrazně levnějšího stravování, dětské tábory pro
děti zaměstnanců a mnoho dalších.
Systém soc iálníc h beneﬁtů
ve ŠKODA AUTO patří k nejroz-

sáhlejším a nejhodnotnějším nejen
v rámci automobilového průmyslu
v Česku, ale i v rámci koncernu
Volkswagen. „Nadále budeme ze
všech sil pracovat na jeho zlepšování a rozvoji k co největší spokojenosti našich členů,“ podotýká předseda
PR a vedoucí vyjednávacího týmu
Jaroslav Povšík. O průběhu vyjednávání vás budeme informovat.
Již v prosinci byla uzavřena dohoda o roční pracovní době, která
se vyjednávala velmi těžko. Odbory
KOVO chtěly zajistit co nejvíce
dnů volna pro zaměstnance, ﬁrma
zase chtěla pokud možno stále
a ﬂexibilně vyrábět. Bylo nutné najít
kompromis výhodný pro zaměst-

Předseda Povšík:

Chceme vyjednat kratší
pracovní dobu
Odbory KOVO chtějí vyjednat
lepší podmínky pracovní doby
a přibližovat se tak podobě pracovní
doby v Německu. V novoročním
rozhovoru pro Škodovácký odborář
to mimo jiné potvrdil předseda PR
Jaroslav Povšík.
Letošní zima je mrazivá i bohatá na sníh. Nastaly kvůli tomu
ve ﬁrmě ŠKODA nějaké potíže?
Ani letošní mnohonásobně silnější
zima až na některé výjimky nepřinesla žádné větší problémy v příjezdu
a odjezdu zaměstnanců na pracoviště a domů. Tu a tam se ozývalo
beznadějné vytí autobaterií, které
některé vozy nedokázaly nastartovat.
Chodníky v areálu byly s maximální
snahou ošetřeny a uklizeny. Zima se,
bohužel, prohnala závodem Kvasiny.
Na některých tamních pracovištích
bylo na první sobotní směně velmi
chladno způsobené výpadkem vzduchotechniky a zároveň extrémní venkovní teplotou až minus 24 stupňů.
Odborová organizace KOVO ve spolupráci s ﬁrmou začala vše neodkladně řešit, do druhého dne byl problém
vyřešen. Velkým přínosem bylo otevření parkovacího domu na 6. bráně
pro 1 150 kolegyň a kolegů, kteří díky
tomu již nemuseli sundávat sněhovou
pokrývku či námrazu ze svého vozu.
Vyskytly se při provozu tohoto
parkovacího domu nějaké nedostatky?
Bohužel, i v tomto parkovacím
domě začal známý nešvar nesprávného parkování - například na místech vyhrazených pro LPG a CNG.
Někteří řidiči zastaví mimo vyznačená místa příčně, podélně, všelijak. Parkování bude brzy důkladně
monitorováno a sledováno, včetně
počítání volných parkovacích míst
a samozřejmě padnou rázná opatření proti zneužívání tohoto parkoviště.
Jak hodnotíte letošní provoz
bruslení u ŠKODA Muzea?
Kluziště postavené k 25. výroční
spojení ŠKODA AUTO a Volkswagenu udělalo lidem velkou radost,
i když nedostali jako v minulosti
stokorunový kupon na občerstvení,
tak si v pohodě bez ponížené žádosti kupovali pro děti a své rodiny

ze svého. Také ledová plocha při
závodě Kvasiny byla s nadšením
přijata všemi věkovými kategoriemi
zaměstnanců a obyvatel.
Jak pokračuje kolektivní vyjednávání v integrovaných ﬁrmách?
V některých ﬁrmách i nadále běží
tristní kolektivní vyjednávání, kde je
naprosto jasné, že majitelům a managementu nejde o zaměstnance,
ale o jejich vlastní kapsy, mnohdy
na úkor těchto zaměstnanců.
V letošním roce se chcete
zaměřit na humanizaci pracovní
doby, v čem spočívá?
Je to pro mě napínavé téma,
protože ve ﬁrmě ŠKODA, bylo vždy
nejtěžší vše, co se to týkalo pracovní
doby, tedy například požadavků, aby
se nepracovalo o sobotách a nedělích. Při požadavku na přiblížení
se pracovní době jako například
v Německu se někteří manažeři
a představenstvo dokonce skrytě
smějí. Pokusíme se na nejtěžších
pracovištích zlepšit pracovní dobu
ve všech formách – více či delší
přestávky, kompenzační dny volna.
Zároveň budete řešit ﬂexikonta?
Samozřejmě končí dohoda o ﬂexikontech, která lidi zatěžuje prakticky nejvíce. V nepřetržitém cyklování
tří směn jim na konci po nejtěžším
pátém dnu přidáme šestou směnu
v noci. Bude to jednání zásadní.
V současné době se ze všech stran
valí informace o levné práci v Čechách, podhodnocení a podobně.
Firma musí v této oblasti přidat
a jedním z aspektů, kdy lidem takzvaně přidáte, je, že jim zkrátíte pracovní dobu všemi možnými formami.
Je možné vyjednat tyto požadavky už letos?
Je to poměrně jednoduché – když
se nepodaří vyjednat některé věci,
tak skončí nenáviděná dohoda o ﬂexikontech, a ta pak prostě nebudou.
Zaměstnancům se uleví.
Setkali jste se nyní s nějakým
problémem v rámci již platných
dohod?
Ano, již od začátku roku 2017 došlo k porušování pravidel o projednávání, což bude mít také důsledek
v podobě dalšího jednání.

nance, ﬁrmu i zákazníky. Hromadná
dovolená byla stanovena na první
tři týdny července. Ve Vrchlabí
bude hromadná dovolená s ohledem na potřeby výroby první dva
týdny v červenci, v Kvasinách bude
na montážní lince I hromadná dovolená první dva týdny v červenci
a na montážní lince II první tři týdny
v červenci. Zaměstnancům, kteří
budou mít hromadnou dovolenou
místo tří jen dva týdny, zbude více
dnů volna na osobní plánování.
V každém případě bude ve všech
závodech využito výhody dvou
státních svátků na začátku července, které tak z hromadné dovolené
každému ušetří dva dny.

Odbory KOVO zajistily také výhodné termíny volna spojené se
státními svátky a víkendy, nazývané německy brückentagy. Jedním
z těchto dnů je pátek 29. září, který
v případě 15směnných režimů bude
až na výjimky nevýrobním a spojí se
tak se svátkem 28. září a víkendem.
Zaměstnancům zde vznikne příjemné čtyřdenní volno. Netýká se to
20směnných režimů, tedy například
lisoven, netýká se to ani 18směnného
modelu v Kvasinách, kde se pracuje
v sobotu. V Kvasinách bylo v rámci
18směnného systému vyjednáno sobotní volno mezi velikonočními svátky
(15. 4.) a v sobotu po svátku 17. listopadu a dny volna na konci roku.

Děkujeme, že pomáháte.
Do útulku zamířily
věcné dary i peníze
Dodávku plně naloženou granulemi, pamlsky, dekami a dalšími prostředky vyložili členové
Odborů KOVO MB spolu s členem
představenstva za oblast personalistiky Bohdanem Wojnarem
v útulku pro psy v Lysé nad
Labem. Zaběhnutá či opuštěná
zvířata, která by bez pomoci útulku zřejmě v těchto dnech umrzla
někde venku bez potravy, tak
mají zajištěny prostředky zhruba
na půl roku. „Je to velmi vítaná
pomoc, které si velmi ceníme.
Bez dárců, jakými jsou odboráři
a zaměstnanci ŠKODA AUTO by
to nešlo,“ říká vedoucí útulku
Milan Kazda.
Kromě toho byla předána také ﬁnanční částka 60 000 korun, na kterou se složili odboráři a zaměstnanci
ﬁrmy. Osobními ﬁnančními dary
přispěli také p. Wojnar a předseda
PR Jaroslav Povšík. „Finanční
prostředky jsou pro nás rovněž
podstatné. Během loňského roku
jsme vybudovali některé kotce
s vyhřívanou podlahou, někde jsme
opravili přístřešky. Další investice
a opravy bude nutné udělat i letos,“
dodává Kazda.
Na každoroční novoroční návštěvu útulku dorazili někteří členové

Podnikové rady spolu s rodinami
a psy potěšili různými pamlsky.
Předseda Povšík připomněl, že odboráři vždy pomáhají tam, kde je to
třeba – při povodních či jiných přírodních katastrofách či při nenadálých
životních zvratech svých členů. Odbory KOVO ve spolupráci s ﬁrmou
ŠKODA dlouhodobě podporují celou
řadu dalších neziskových aktivit
směrem k dětem, znevýhodněným
lidem či kultuře a sportu.
Ve ﬁrmě ŠKODA pokračují rovněž zaměstnanecké sbírky, v nichž
zaměstnanci mohou nechat ze své
výplaty zasílat dary jimi vybraným
dobročinným organizacím. Zaslanou částku ﬁrma ŠKODA navýší
o 100 procent. Příspěvek je zcela
libovolný a do sbírek se zaměstnanci stále mohou hlásit a připojovat.
Pomozte i vy potřebným, stačí
i zcela minimální částka. Čím více
lidí přispěje, tím větší pomoc to
v součtu bude.
Všem dárcům, kteří se zapojili
do sbírky pro psí útulek, patří poděkování. Ze seznamu dárců bude vylosováno 5 výherců, kteří si odnesou
hodnotné ceny. Losování proběhne
za účasti předsedkyně Dozorčí a revizní komise. O výsledku losování
vás budeme informovat.

Odbory KOVO předaly výtěžek sbírky pro psí útulek v Lysé nad Labem.
Šek na 60 000 korun předali vedoucímu útulku Milanu Kazdovi předseda
PR Jaroslav Povšík a člen představenstva Bohdan Wojnar.
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EXPRES
V Kvasinách začal
18směnný systém práce
ŠKODA vyrobila v závodě
v Kvasinách dvoumiliontý vůz.
Jako jubilejní vůz v tomto závodě sjel z linky KODIAQ, jehož
výroba od začátku roku funguje
v 18směnném systému. Náběh
proběhl bez větších problémů,
ale na některých provozech
chyběl personál. Nebylo to
však kritické, jednalo se o jednotlivce. „Příčinou mohlo být
husté sněžení a námraza, které
komplikovaly dopravu,“ říká
předseda Odborů KOVO Kvasiny Martin Lustyk. V průběhu
uplynulého roku ﬁrma v Kvasinách zaměstnala 2 600 nových
zaměstnanců.
DO 22 má nového
předsedu
Podniková rada se v úvodu
svého prosincového zasedání
rozloučila s předsedou DO 22
Jaroslavem Jelínkem odcházejícím do penze. „Mohu říci, že
odborařina mě celé roky velmi
bavila. Vždy se nám podařilo
problémy vyřešit a především
v posledních dvou letech zajistit práci pro naše členy. Přeji
Podnikové radě mnoho dalších
úspěchů a držím palce,“ řekl
na rozloučení Jaroslav Jelínek.
V čele DO 22 jej po řádných
volbách nahradil Filip Veselý,
dosavadní hospodář DO 22.
Muzeum skončilo rok
s rekordní návštěvností
ŠKODA AUTO Muzeum si
za loňský rok připsalo rekordní
návštěvnost, když se s historií
automobilky přišlo seznámit
více než 242 000 návštěvníků.
To představuje meziroční nárůst o 16,4 %. Vedle českých
návštěvníků si atraktivní sondu
do automobilové historie zařazuje do svého programu čím
dál větší počet zahraničních
hostů, z nichž nejvíce přijíždí
z Německa, Dánska a Polska,
nechybějí ale ani návštěvníci
z Číny, Austrálie nebo USA.
Prostory muzea přitom lákají
i na řadu kulturních akcí.
Odbory řeší využití
areálu ve Sloupu
Vedle celé řady jiných úkolů
pečují Odbory KOVO MB také
o odborový majetek patřící
členské základně. Ten, krom
jiného, čítá areál ve Sloupu.
Předseda PR Jaroslav Povšík
na posledním zasedání Podnikové rady informoval, že areál
již byl kompletně vyčištěn, bylo
nutné vypořádat se se sanací
azbestu ze zchátralých budov
a momentálně je tam vytvořen
nádherný zasíťovaný pozemek
s památeční kamennou vstupní
branou. Zůstaly také mnohaleté
stromy. Odbory KOVO spolu
s ﬁrmou hledaly využití s napojením na systém rekreací.
Z toho ale zatím sešlo a využití
se nadále hledá.

Parkovací dům na 6. bráně je i pro auta
na plyn a brzy bude i pro elektrovozy
Strategie ﬁrmy ŠKODA do roku
2025 má jako jeden z hlavních
pilířů elektromobilitu, respektive
vyrábět a prodávat vozy s hybridními či čistě elektrickými pohony.
Také proto je nový parkovací dům
otevřený na 6. bráně připraven
na dov ybavení další technologií včetně nabíjecích stanic
pro elektrovozy či motocykly

s elektromotorem. Zároveň je
v parkovacím domě připraveno
90 míst, kde mohou zaparkovat
zaměstnanci s pohonem na plyn,
což jinak v podobných objektech
dovoleno není.
Nový parkovací dům zaujímá
plochu 31 000 metrů čtverečních
a na stavbu bylo použito 15 500 me-

Nový parkovací dům byl slavnostně otevřen.

trů krychlových betonu. Budova
je protkána 32 kilometry kabelů.
Zajímavostí také je, že budova byla
postavena tak, že v případě, že se
ukáže, že dlouhodobě kapacitně
nestačí, může se přistavět ještě
další patro.
To však zatím nehrozí, protože
pětipodlažní budova nabízí 1 150
míst, což je třikrát více, než bylo
na původním parkovišti. Celkem už
tak ﬁrma ŠKODA nabízí zaměstnancům v Mladé Boleslavi 5 444 míst
na vlastních parkovacích plochách.
Zaměstnanci se nové kryté stání
naučili rychle využívat. Nejméně tři
podlaží jsou obvykle zaplněna. Ještě více vozů je pak v domě v době
střídání směn, i v této době je však
kapacita dostačující.
Příjezd do parkovacího domu
a výjezd z něj je velmi snadný a poměrně rychlý, řidiči totiž mohou vyjet
přímo na severovýchodní tangentu,
parkování také zatím není omezeno
žádnou závorou. Pro část zaměstnanců je parkování u 6. brány ideální
s ohledem na polohu blízko k Václaváku, montáži M1, M2, nové lisovně
a dalším provozům.

NOVÁ LISOVNA
ZAHAJUJE PROVOZ
Stiskem startovacího tlačítka zahájili člen představenstva za oblast
výroby Michael Oeljeklaus a předseda PR Jaroslav Povšík provoz nové
lisovací linky PXL II. Minulý čtvrtek
byla nová lisovna v Mladé Boleslavi
slavnostně uvedena do provozu,
a to za účasti předsedů Dílenských
organizací, které v nové lisovně
působí, včetně předsedů závodů
Kvasiny a Vrchlabí. O získání investice nezbytné pro budoucnost
celého podniku společně usilovaly
ﬁrma ŠKODA a Odbory KOVO MB.
„Realizovat takto vysokou investici i v době, kdy se koncern Volkswagen potýká s následky dieselgate
je velkým úspěchem a významným
krokem k zajištění pracovních míst
do budoucna,“ říká předseda PR
Jaroslav Povšík. Nová lisovna totiž
umožní výrobu karoserií či jejich
částí také z hliníku, jehož využití
bude s ohledem na nízkou hmotnost stoupat zejména v souvislosti
s nástupem pohonů aut na elektřinu.
Bez takovýchto investic a inovací
by v budoucnu mohla být pracovní
místa ohrožena.

Předseda Povšík rovněž připomíná, že v nové lisovně vznikla
velmi dobrá pracovní místa v čistém
a bezpečném prostředí s kvalitním
sociálním zázemím – nesrovnatelně
lepším než ve staré lisovně. Na zajištění odpovídajícího zázemí průběžně dohlížely odbory KOVO. Vytvořeno bylo 140 nových pracovních
míst. ŠKODA bude novou lisovnu
provozovat ve dvanáctihodinových
směnách ve 20ti směnném systému.
„Nová lisovna je důležitou součástí naší ekologické strategie
GreenFuture, zaměřené na výrobu, šetrnou k přírodním zdrojům,
a na energeticky efektivní vozidla.
Linka je jednou z nejmodernějších
svého druhu ve střední Evropě.
Vedle své energetické efektivity
díky decentrálně pracujícím servomotorům umožňuje také mimořádně
ﬂexibilní výrobu a podstatně kratší
časy na výměnu nářadí,“ říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva
za oblast výroby a logistiky.
Nová lisovací linka PXL II sází
na inovativní techniku servomotorů. Energie, potřebná pro výrobu

výlisků, se generuje přímo ve 14
servomotorech lisovací linky. Běžné
mechanické pohony lisů využívají
energii, naakumulovanou v setrvačníku. Na rozdíl od tohoto systému
je u lisovací linky PXL II možno
lisovací energii dle potřeby pružně
nastavovat a regulovat. Nová linka je
schopna energii, která se u lisování
uvolňuje, nashromáždit a opětovně
využívat. Ve srovnání s běžnými
linkami má nová lisovací linka v trvalém provozu až o 15 procent nižší
spotřebu energie, a kromě toho se
vyznačuje jednoduchou obsluhou.
Čas na výměnu nářadí se významně
zkrátil – na tři minuty. Linka je jednou z nejmodernějších svého druhu
ve střední Evropě.
Stavební práce na hale o rozloze 11 600 metrů čtverečních byly
zahájeny v roce 2015, celková
investice činí 86,4 milionu eur (asi
2,3 miliardy korun). V březnu 2017
přejde lisovací linka na karosářské
díly ve společnosti ŠKODA AUTO
do plného provozu – pak zde bude
denně vznikat až 23 000 výlisků pro
několik modelů.

 BLESKOVĚ Z VÝROBY
• Lakovna v Mladé Boleslavi měla technické potíže se stříkacími roboty
na jedné lince. Zásobníky jsou přesto dostatečně naplněny. V lakovně byly zaznamenány nejasnosti kolem 17směnného modelu pracovní doby. Celý systém
bude znovu vysvětlen – například přepočet dovolené, výpočet příplatků a další.
• Na montáži vozů Octavia bylo vyrobeno 200 vozů nad plán. První ﬂexikontní směna vyrobila 418 vozů, tedy o pět více, než byl plán. Zaměstnanci
se ptají, jaká bude situace po ukončení dohody o ﬂexikontech.
• Svařovna M12 Octavia má pouze menší technické problémy na lince
UBI. Na pracovišti probíhá demontáž lakovny náhradních dílů. A začal se
budovat nový koridor pro příjem materiálu.
• Svařovna Fabie – výroba celý týden běžela bez problémů, splněný
plán byl i na ﬂexikontové směně.
• V PKM (výroba motorů) běží výroba bez problémů a na některých
linkách se dokonce přeplňuje díky hladkému rozjezdu po novém roce. Zdejší
zaměstnanci si zde velmi chválí otevření nového parkovacího domu. Upozorňují ale na špatné parkování některých kolegů na místech vyhrazených
pro vozy s pohonem na LPG a CNG.
• Na montáži vozu Fabia běží výroba bez problémů. Během vánočních
svátků se povedla uskutečnit na severní straně M1 výměna ocelových
vrat v kiosku, za automatické prosklené dveře, které se otevírají do stran.
Novinka ulehčí život zaměstnancům. Investice byla realizována na popud
odborové organizace KOVO.

Poskytovatelem stravování
bude místo Eurestu Aramark

Ve druhé polovině roku 2016 proběhlo pravidelné výběrové řízení
na zajištění stravování v závodech ﬁrmy ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi,
Kvasinách a Vrchlabí na následujících 5 let.
Ve výběrovém řízení uspěla ﬁrma ARAMARK, která od 1. 7. 2017 plynule
převezme stravovací provozy ve výše uvedených závodech naší ﬁrmy.
O dalších podrobnostech vás budeme průběžně informovat.

Upravená Octavia se
poprvé ukázala naživo

V úterý večer byla světu poprvé
představena výrazně modernizovaná
ŠKODA Octavia. Předseda představenstva společnosti Bernhard Maier
a šéfdesigner značky Jozef Kabaň
v rámci zhruba dvacetiminutové
prezentace krátce před zahájením
autosalonu ve Vídni poprvé veřejnosti
představili přepracované modely
Octavia Combi a Octavia Combi RS.
Vůz má nový design: výraznou příď
se širokou maskou chladiče dotvářejí

nové světlomety krystalického vzhledu a ještě širší otvory pro vstup chladicího vzduchu s voštinovou strukturou v nově tvarovaném nárazníku.
Přední světlomety mohou být nově
vybaveny Full-LED-technologií. Octavia také narostla o několik milimetrů
do délky, rozchod kol vzadu vzrostl
o 30 milimetrů. Interiér je navržen
a vybaven ještě kvalitněji, přepracovány byl sdružený přístrojový panel
a ovládací panel klimatizace.

Čím už si prošly lisovny
a co je ještě čeká?

Nejprve byla v roce 2013 realizována první PXL linka v hale M12
a následně došlo k odstavení pěti manuálních linek, které byly umístěny právě v hale M4. Druhým krokem byla realizace druhé PXL linky
v nově přestavěných prostorách haly M4.
To ovšem bude mít za následek také postupné zastavování dnes již
neproduktivních lisovacích provozů. V příštích letech tak dojde k odstavení
dvou těžkých a starých dvoučinných linek – linky 3, jež stojí ve vedlejších
prostorách linky PXL II rovněž v hale M4 a dále linky 21 v hale M12. Odstavení dvou již neproduktivních linek je plánováno postupně. Ta v hale M12
skončí v roce 2018 a ta v hale M4 v roce 2020.
A tím plány v této oblasti zdaleka nekončí. Třetím krokem bude provedení generální úpravy sauber lisů v hale M15. Tato investice je již schválena na koncernové úrovni. Retroﬁt bude probíhat od poloviny roku 2017
do konce roku 2018.
Cílem všech těchto investic je samozřejmě budoucnost, příprava na výrobu nových vozů s novými pohony a také výměna neefektivní technologie
za progresivní. Celkově do lisoven v Mladé Boleslavi od roku 2013 přiteče
zhruba 210 milionů eur (5,6 miliardy korun).

Slevové kupony na saunu
a masáž na rok 2017

Zástupci vedení ﬁrmy i zaměstnanců společně zahájili činnost nové lisovny.

Členové odborů KOVO mohou
ve videopůjčovně Odborů KOVO
MB opět nakupovat slevové kupony na masáže a do sauny pro rok
2017. Připomínáme, že každý člen
může formou kuponů čerpat slevu
na saunu a masáž ve vybraných
provozovnách v Mladé Boleslavi
a okolí. Slevové kupony lze v průběhu celého roku zakoupit ve videopůjčovně odborů KOVO MB
v budově M5, v pracovních dnech
v době od 9.00 do 18.00 hodin.
Za 1 kupon uhradí člen jednotnou
cenu 10 Kč. Za tento kupon získá
člen slevu v hodnotě 60 Kč na jednu
masáž nebo v hodnotě 45 Kč na jednu návštěvu sauny. Každý člen si
může v jednom kalendářním roce
zakoupit maximálně 40 ks kuponů.

Pokud někdo vyčerpá kupony rychleji, zůstává mu stále možnost využívat tuto službu i nadále za odborářskou cenu, která je přibližně o 10%
nižší než cena pro ostatní zákazníky.
Aktuální seznam smluvních partnerů
naleznete vždy na stránce Zdravotní
programy. Bližší informace poskytne
také Miloš Kopřiva ve videopůjčovně
odborů KOVO MB.
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