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Týdeník odborové organizace
KOVO ŠKODA AUTO a.s.

ODBOR ÁŘ
Za zaměstnance se postavíme,
o práci nikdo přijít nesmí

Zveřejněné informace o tom, že
stravovací služby ve ﬁrmě ŠKODA
v druhé polovině roku převezme
ﬁrma Aramark, vyvolaly u zaměstnanců Eurestu obavy co s nimi bude,
zda budou platit jejich pracovní
smlouvy a zda nepřijdou o vyjednané výhody a mzdy.
Firma ŠKODA nového dodavatele
vybrala na základě pravidelného
výběrového řízení, kde je jedním
z rozhodujících kritérií cena. Nezbývá tak než doufat, že Aramark
bude vařit jako Eurest z kvalitních
surovin a případně ještě chutněji
a především, že se změní cenová
politika v kioscích. Odbory KOVO se
zasadí o to, aby nástupnická společnost převzala všechny zaměstnance
i jejich smlouvy včetně odměňování.
„Mzdy, beneﬁty a stejně tak pracovní
místa musí být zachována,“ říká
v rozhovoru pro ŠO předseda PR
Jaroslav Povšík.
Pane předsedo, znáte zákulisí fungování ﬁrmy ŠKODA, jak
náročné bylo výběrové řízení
na dodavatele stravování?
Bylo to jedno z nejsložitějších
výběrových řízení, které bylo navíc
v první fázi skrečováno, protože pů-

vodní smlouva Eurestu již vypršela
a k eventuálnímu překlopení mělo
dojít loni po hromadné dovolené,
pokud by vyhrál někdo jiný než Eurest. Ten boj byl velmi lítý a do celé
situace se zapojila i koncernová
grémia. Je jasné, že kdo vyhrává
zakázku pro ŠKODA AUTO, je lídrem stravování v České republice.
Jak výsledek tohoto tendru
hodnotíte?
Osobně mi je líto, že Eurest
nevyhrál. U jeho zrodu ve ﬁrmě
ŠKODA jsem byl osobně, když
jsme přecházeli ze závodního stravování. Eurest tehdy neměl žádnou
odborovou organizaci. V současné
době tam v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí máme silnou
členskou základnu, která nyní dále
stoupá. Eurest se postupně vyvinul
ve špičkovou službu, i když samozřejmě byly i negace, které ovšem
vyplývaly z neposkytnutých nákladů
společnosti ŠKODA, a složitosti při
multivariabilním chodu automobilky
– různé směnné modely apod.
Co víte o nástupnické společnosti Aramark, která byla
vybrána?
Společnost Aramark osobně
neznám, pamatuji si je pouze jako

Vrcholí vyjednávání
o sociálních
nákladech i dalších
dohodách

Kolektivní vyjednávání mezi
ﬁrmou ŠKODA a odbory KOVO
o sociálních nákladech pro rok
2017 pokračovalo ve čt vr tek
12. ledna. Cílem odborů KOVO
j e d o sáhnou t c o n ejl e p ší ho
výsledku ve prospěch zaměstnanců jak z hlediska sociálních
beneﬁtů, tak i v případě celé
řady dalších projednávaných
dohod. Výsledek KV, který získal
vyjednávací tým odborů KOVO
v čele s předsedou PR Jaroslavem Povšíkem, byl ve středu
18. ledna předložen Podnikové
radě s podrobným výkladem. Ta
jediná může výsledek schválit,
nebo odmítnout. Zasedání PR se
konalo po uzávěrce tohoto vydání, dále vás budeme podrobně
informovat.
Na posledním kole KV byly řešeny: návrh rozpočtu na sociální
výdaje 2017, nový text dohody Skupiny zaměstnanců pro rekondiční
pobyty, změna a doplnění pravidel
pro čerpání zápůjček na bydlení, aktualizace obecného textu kolektivní
smlouvy s ohledem na zapracování
kalendarizace charty agenturního
zaměstnávání, úprava čerpání
dotace na rekreace i na rekondice
pro bývalé zaměstnance v důcho-

du, rozšíření dotace na hlavní jídlo
na zeleninu a ovoce takto konzumované.
Diskutována byla nová pravidla
odškodňování pracovních úrazů
a nemocí z povolání. Ta budou
přijata v režimu spolurozhodování
a aktualizovaný Metodický pokyn
bude zařazen do Souboru dohod
a dokumentů dohodnutých s odbory
KOVO.
Díky odborům KOVO je ve ŠKODA AUTO v rámci automobilového
průmyslu jeden z nejrozsáhlejších
systémů beneﬁtů, který se tak stává
podstatnou součástí odměňování
zaměstnanců. Díky výhodnějšímu
stravování, příspěvkům na dovolenou a tábory, výhodným rekondicím,
mnoha různým slevám na kulturu,
sport, rehabilitace, bazény, sauny
a masáže, nižším úrokům z půjček
na bydlení, výhodného pronájmu
vozů a dalších výhod ušetří zaměstnanci ročně tisíce korun.
Kromě sociálních nákladů se
budou odbory KOVO zaměřovat
v následujících měsících a týdnech
rovněž na humanizaci pracovní
doby. Předseda PR Jaroslav Povšík
podotkl, že cílem bude dosáhnout
většího počtu či prodloužení přestávek či více dnů volna pro přetížené
zaměstnance.

strávník při návštěvě VW Slovakia
a Akumy Mladá Boleslav. Skutečně
určující ale je, jaké prostory a vybavení poskytuje objednatel služby.
Ve stravovací branži se točí prakticky stále stejní lidé dokola a dá se
říci, že většina to umí, nebo od sebe
kopírují.
V Eurestu mají odbory KOVO
silnou členskou základnu, co
s lidmi teď bude?
Samozřejmě, že se budeme
starat o naše členy, jak nejlépe to
dokážeme, což je naše povinnost
a děláme to rádi. Naši členové
zůstávají za jakýchkoli podmínek
a situace členy naší organizace, zůstávají jim všechna práva a výhody.
Všem našim členům z Eurestu také
doručíme informační dopisy. Již
několikrát jsme dělali prostý přechod
práv a povinností na nového provozovatele a stejně to uděláme i nyní
s podporou ﬁrmy ŠKODA a doufám,
že i s podporou Eurestu a Aramarku. Firma Eurest mohla vydělávat
na svém podnikání ve ﬁrmě ŠKODA
více než 20 let a Aramark vyhrál
výběrové řízení na 5 let, takže se
bude muset ztotožnit se sociálním
systémem, který se ve společnosti
ŠKODA a koncernu Volkswagen

osvědčil – zastupování zaměstnanců, sociální dialog, kolektivní smlouvy, charty, integrace, dodavatelské
vztahy.
Čeho se k vůli této změně
obáváte?
Firmu Aramark neznám, nemá
zkušenost s klasickým odborovým
zastupováním minimálně na území
České republiky. Je to americká
ﬁrma a já nemám dobré zkušenosti
s americkými ﬁrmami. Nejvíce se
ale obávám, jestli ve výběrovém
řízení, které detailně neznám, nedošlo jako obvykle ﬁrmou ŠKODA
k podseknutí cen. Podle mých
zpráv byla nabídka dost pod cenou
Eurestu, takže bude zajímavé, jak
Aramark zajistí vyšší kvalitu, lepší
ceny, kolektivní smlouvu a své marže. Jinak by nemělo nové výběrové
řízení žádnou cenu. To se velmi
rychle odhalí prvním kolektivním
vyjednáváním. Pr vní kolektivní
smlouva bude muset zaměstnance
stabilizovat, nabídnout novým zaměstnancům lákavé mzdy a beneﬁty
včetně výborného pracovního prostředí. A s tím my do kolektivního
vyjednávání půjdeme. Pokud to tak
nebude, je jasné, že se velmi hlasitě
ozveme.

KRÁTCE Z VÝROBY
• Montáž M13 jede nad plán.
Na pondělních směnách se objevuje problém s personálem, dochází
k výkyvům v docházce na ranní
směně. Minulý týden chybělo 10,
tento týden 13 lidí. Situaci je nutné
řešit.
• Kvasiny hlásí vysokou rozpracovanost cca 1 000 vozů, problémy
s personálem včetně agenturního,
na což odbory KOVO po celou dobu
marně upozorňovaly.
• V lakovně došlo minulý týden
ve středu k havárii přívodu vody, která ohřívá vzduch na jednom ze zařízení. Jinak vše běží bez problémů.
Na základě dotazů zaměstnanců,
jak bude letos fungovat 17směnný
model se všemi náležitostmi, bylo
dohodnuto, že v rámci týmových
rozhovorů proběhne nové vysvětlení
systému.
• Svařovna Octavia – Zaměstnanci vyjádřili obavy z dalšího pokračování směn ﬂexikont. Zaměstnanci zde ﬂexisměny vnímají jako

nucené zlo, které poškozuje jejich
zdraví a jejich rodinný život.
• Fabia svařovna – Vedoucí
provozu pan Škaloud musel odjet
na výpomoc do Kvasin do svařovny na celý týden. Ve svařovně
se rovněž připravuje opatření,
jak soustředit údržbu do jednoho
místa.
• Motory – Došlo k navýšení
plánu výroby motorů EA 211. Vícesměnný model, kter ý naběhl
na nápravách a logistice náprav,
začal celkem bez problémů. Výroba
převodovek zaznamenala mírný pokles. Zaměstnanci zde mají obavy
ze zhoršení stravovacích služeb
po změně poskytovatele.
• Montáž Fabie – Z montáže
Fabie jsou kvůli špatné personální
situace v Kvasinách povoláváni
dobrovolníci, kteří za pomoc v tomto
závodě obdrží odměnu 1 200 korun
za každý celý odpracovaný týden.
Poslední ﬂexisměna byla mírně
přeplněna.

Příští týden začne prodej vstupenek
na ples odborů KOVO MB
V sobotu 18. 2. 2017 se uskuteční v Domě kultury Mladá Boleslav
od 20 hodin v pořadí 23. ples odborů KOVO a zároveň 4. ples odborů
KOVO MB.
Program plesu moderují Vojtěch Sklenář a Markéta Prusková. K tanci
hraje TOP Band Jana Smolíka. Těšit se můžete na vystoupení zpěvačky
Heidi Janků, o předtančení se postará Jan Havíř a spol. Na programu je též
světelná show. V průběhu plesu budou slosovány vstupenky o hodnotné
ceny věnované sponzory.
Předprodej vstupenek začne v úterý 24. ledna 2017 ve videopůjčovně
odborů KOVO MB (budova M5) a poběží do vyprodání, a to vždy ve všední
dny od 9 do 18 hodin. Cena vstupenky je 220 Kč pro člena Odborů KOVO
MB po předložení průkazu člena Odborů KOVO MB, pro ostatní 520 Kč.
Zakoupit lze max. 2 vstupenky na osobu.
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EXPRES
Trestat zaměstnance
kvůli sněhu?
Zejména v lokalitách, kde
sídlí závody Kvasiny a Vrchlabí,
tedy v podhůří, letos panují náročné sněhové podmínky. Firma
se pere s tím, aby zvládla vyčistit
parkoviště a příjezdové komunikace od sněhu. Komplikovaná je
ovšem i doprava zaměstnanců
do práce, kvůli sněhu se někdy mohou zpozdit, jednoduše
situaci na silnicích nedokáží
ovlivnit. Nezřídka se například
v Kvasinách stává, že později
dorazí i ﬁrmou objednané svozové autobusy a zaměstnanci tak
musí do práce doslova probíhat
bránou. Firma by si měla ohlídat, aby její autobusy vyjížděly
v takovém počasí včas, anebo
zaměstnance v takových případech nijak nepostihovat!
Zasedání Podnikové
rady bylo spojené
s workshopem
Ve středu se konalo zasedání Podnikové rady odborů
KOVO spojené s workshopem.
Kromě workshopu, který se
zabýval možnou modernizací beneﬁtního systému bylo
na programu i schválení výsledků kolektivního vyjednávání
v sociální oblasti na rok 2017
a příprava vyjednávání, spojeného s dalším osudem dohody
o ﬂexikontech.
O výhodné skipasy
byl velký zájem,
denní jsou vyprodány
Letošní zima po dlouhé době
konečně přeje zimním sportům.
Na horách jsou perfektní lyžařské podmínky. Odbory KOVO
pro své členy opět zajistily se
společností Snowhill opět zvýhodněné permanentky. Zájem
byl ale tak velký, že i přes velký
počet zajištěných permanentek jsou celodenní skipasy pro
dospělé, děti, juniory a seniory do ski areálů Herlíkovice,
Šachty a Kamenec vyprodány.
Skipasy na večerní lyžování
jsou nadále v prodeji na oddělení cestovních služeb a zájezdů Odborů KOVO MB Každý
pracovní den od 6 do 15:30.
Bližší informace získáte na tel.
Číslech 326 8 17440-2.
Druhá šance
pro vánoční stromky
Pořídili jste si letos živý vánoční stromek i s kořeny v květináči a rádi byste jej nyní někde
zasadili, ale na vaši zahradu
se to nehodí, nebo žádnou nemáte? Odbory KOVO, tak jako
každý rok, nabízejí možnost
živé vánoční stromky darovat
i s kořenovým balem tak, aby
mohly být zasazeny v lokalitách
dětských táborů a zařízení Jetřichovice, Nedamov či Altamira,
kde o ně bude pečováno a zároveň zkrášlí tamní prostředí. Pro
více informací, způsob předání
atd., prosím kontaktujte p. Miroslava Kulase, tel. 17442.

Zmírňují se pravidla pro vnášení
mobilů s fotoaparátem

Odbory KOVO MB musely v minulosti poměrně rázně prosadit,
aby vůbec mohli mít zaměstnanci
ve ﬁrmě u sebe svoje mobilní telefony. Ještě před několika lety bylo
totiž vnášení telefonů s fotoaparáty
zcela nemyslitelné. Odbory KOVO
z mír n ě ní z á k a z u
prosadily, protože
dnes už mobily bez
fotoaparátů téměř
neexistují a zaměstnanci přesto chtějí
zůstat ve spojení
s rodinou pro některé nenadálé situace. Zaměstnancům
je přitom jasné, že
fotografovat prostě
nesmějí, stejně se
obvykle přijde na to,
kdo nějakou fotograﬁi do světa vypustil
a jejímu autorovi se
to opravdu nevyplatí.
Ostatně tak je to
skoro se vším – odbory KOVO musely prosadit v minulosti například
zřízení bankomatu, automatický
vstup pomocí karuselu na 13. bráně,
zmíněnou možnost vnášení mobilů
do areálu ﬁrmy a mnoho dalších
zdánlivých drobností, které však
zaměstnancům ulehčují život, ale
ﬁrma o nich odmítala slyšet. Teď se
pravidla pro vnášení telefonů ještě
zlepšují:
Od ledna došlo v souvislosti
s úpravami pravidel ve Volkswagen
AG ke změně podmínek vnášení
a používání mobilních telefonů,
tabletů a notebooků s vestavěným
fotoaparátem. „Nově jsou zřízeny
tři barevně rozlišené režimové zóny
v daných částech ﬁrmy se stanovenou úpravou pravidel vnášení a používání vestavěných fotoaparátů

uvedených zařízení. Došlo tím spíše
k uvolnění či zmírnění těchto pravidel,“ informoval Podnikovou radu
koordinátor oblastí výroby a BOZP
odborů KOVO MB Miloš Kovář.
Tyto tři zóny jsou pro lepší graﬁcké označení stanoveny jako
zelená, oranžová
a červená. Zelená
režimová zóna je
prostor bez výskytu
utajovaných vozidel.
V zóně se vyskytují
převážně informace
klasiﬁkovány jako
interní nebo veřejné.
Do zóny je možný
vstup se zařízením
bez pečeti. Použití
pracovního zařízení pro pořizování
pracovních obrazových záznamů je
možné po schválení
přímým nadřízeným
žadatele.
Oranžová režimová zóna je prostor s možným a nepravidelným výskytem utajovaných vozidel. V zóně
se také vyskytují důvěrné informace,
mohou se zde vyskytovat i tajné
informace. Do zóny je možný vstup
se zařízením bez pečetě. Použití
pracovního zařízení pro pořizování
obrazových záznamů je možné
po schválení přímým nadřízeným
žadatele a správcem příslušné
režimové zóny. Prostor je označen
piktogramem s oranžovým pruhem.
Výjimku tvoří areály a prostory oblasti E, kde je zakázáno pořizovat
obrazový záznam na mobilní telefon, tablet nebo notebook.
Červená režimová zóna je prostor
s výskytem utajovaných vozidel,
často bez kamuﬂáže nebo krycí
plachty. V zóně se vyskytují většinou

tajné informace. Do zóny není možný vstup se zařízením bez pečetě.
Zařízení je možno zanechat v úložných skříňkách při vstupu do zóny
nebo opatřit pečetí. Pořizování obrazového záznamu na mobilní telefon,
tablet nebo notebook je v červené
režimové zóně přísně zakázáno.
V zóně je možné pořizovat obrazový záznam výhradně na pracovní
fotoaparát po schválení přímým
nadřízeným žadatele a správcem
příslušné zóny. Prostor je označen
piktogramem s červeným pruhem.
„Především v designu a dalších
oblastech bude zákaz platit vždy,“
dodal předseda DO 12 Karel Matějka. Všeobecně ve ﬁrmě ŠKODA platí
nadále zákaz pořizování obrazového
záznamu. V případě oprávněného
požadavku na pořizování obrazového záznamu musí být příslušnou
formou zažádáno o povolení.
V kostce řečeno podle těchto
nových pravidel došlo k rozšíření
možností vnášení nepřelepených
mobilů, tabletů a notebooků do zelené a oranžové režimové zóny,
přičemž převážná část technického
vývoje je pouze v oranžové zóně.
V zelených a oranžových zónách
(kromě oblasti E) je možnost využití
vestavěného fotoaparátu v telefonech a tabletech k pracovním účelům. V celé oblasti E ale platí zákaz
pořizování obrazového záznamu
na mobily, tablety a notebooky.
Zároveň byl zkrácen schvalovací
proces „Povolení k pořizování obrazového záznamu“. Zejména pro
zelené režimové zóny kdy v elektronické formě stačí schválení přímým
nadřízeným žadatele. Zavádí se stejná pravidla pro interní zaměstnance
i pro externí partnery. Režim pohybu
a používání pracovních fotoaparátů
a videokamer zůstává beze změny.

Zaměstnanci mohou začít
vybírat rekondiční pobyty

Jednou z nejoblíbenějších služeb, kterou vyjednaly a také administrativně spravují Odbory KOVO
ve spolupráci s útvarem Sociálních
služeb a zdravotnictvím ﬁrmy ŠKODA, jsou rekondiční pobyty. Příprava
letošní sezony začíná. Od 11. ledna
budou postupně rozesílány dopisy
s nabídkou rekondičního pobytu
vybraným skupinám zaměstnanců,
uvedeným v aktuální Dohodě EII.
Součástí tohoto dopisu bude také
informace o postupu při objednání
rekondičního pobytu.
Jedná se o následující skupiny:
• Senioři
• Ženy THZ z noční práce, které
do 31. 10. 2016 odpracovaly 300
a více hodin v noci
• Ženy – výrobní a režijní dělnice
• Zaměstnanci se zdravotním postižením
• Zaměstnanci individuálně vybraní
lékařem pracovní medicíny
• Muži kategorie VD ve věku 50
a více let z oblasti P
• Zaměstnanci pracující v režimu
ﬂexikont
Pro všechny vybrané skupiny
zaměstnanců (dle bodu 1 dohody

EII) jsou určeny dvoutýdenní pobyty
v těchto destinacích: Lázně Jáchymov, Lázně Luhačovice, Lázně Kundratice, Priessnitzovy lázně Jeseník,
Lázně Teplice nad Bečvou, Lázně
Bechyně, Mariánské Lázně, Lázně
Slatinice, Lázně Poděbrady a nově
v nabídce také Františkovy Lázně
a Lázně Velichovky, na Slovensku
Kúpele Lúčky, Trenčianské Teplice a Turčianské Teplice. Uvedení
zaměstnanci mají při absolvování
rekondičního pobytu nárok na příspěvek z fondu na sociální výdaje
ve výši dle platné Dohody EII. Tento
příspěvek je již započítán v cenách
uvedených v katalogu.
Ženy THZ z noční práce a ženy
VD a RD si mohou namísto dvoutýdenního pobytu zvolit týdenní pobyt
v Lázních Poděbrady, v Kúpelech
Lúčky, v Lázních Mšené a nově
v Lázních Velichovky. Ženy, které
jsou dle KS vedeny ve skupině
„Senior“, se řídí podmínkami pro kategorii „Senior“ a jsou jim nabízeny
pouze dvoutýdenní pobyty.
Nově může využít možnost týdenního rekondičního pobytu také
skupina vybraných zaměstnanců
pracujících v režimu ﬂexikont (dle

bodu 2 dohody EII). Zaměstnancům
v této skupině týdenní rekondiční
pobyt hradí zaměstnavatel z fondu
na sociální výdaje. 5 pracovních dnů
placeného volna těmto zaměstnancům nenáleží.
Zaměstnanci, kteří vyčerpají příspěvek ze sociálního fondu na rekondiční pobyt, nemohou ho již v tomto
roce čerpat na rekreaci a obráceně.
Při absolvování rekondičního
pobytu ve smluvních lázních náleží
zaměstnanci, který spadá do skupiny uvedené v Dohodě EII bod 1, pět
dnů pracovního volna s náhradou
mzdy, na druhý týden si již musí vzít
dovolenou. Volno s náhradou mzdy
lze uplatnit po dohodě s nadřízeným
na základě vyplněného formuláře
„Nepřítomnost na pracovišti“ Tento
formulář musí podepsat nadřízený
zaměstnance a při podpisu smlouvy
ho zaměstnanec odevzdá na svém
kontaktním místě. Pracovnice kontaktního místa po absolvování rekondičního pobytu tento formulář potvrdí
a doručí na mzdové servisní centrum.
Termín pobytu si musí zaměstnanec předem dohodnout se svým
nadřízeným a zaplánovat do plánu
dovolených.

Velký zájem byl o autogramiádu závodní posádky Jana Kopeckého
a Pavla Dreslera.

Poděkování
za Roadshow R5

Zaměstnanci závodu Vrchlabí
na konci loňského roku s nadšením
uvítali možnost podat si ruku se
závodními jezdci týmu ŠKODA Motorsport. Akce se uskutečnila u příležitosti oslav historického triumfu.
Škodovácký tým s vozem Fabia R5
v listopadu vyhrál titul mistra světa
v rally (WRC 2). Jeden z největších
úspěchů ve 115leté historii ŠKODA
Motorsportu mohli zaměstnanci
oslavit na R5 Roadshow v Mladé
Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí.
M e n š í ko m p l i k a c e n a s t a l a
ve Vrchlabí, když zde neproběhla
autogramiáda. Zaměstnanci ale
o tuto jedinečnou možnost přijít nechtěli, proto byl obory KOVO Vrchlabí
vyjednán nový termín autogramiády.
„Chtěl bych tímto poděkovat pánům
Wojnarovi, Povšíkovi a Hrabánkovi
za podporu a pomoc při zprostředkování náhradního termínu autogramiády s Janem Kopeckým a Pavlem
Dreslerem v našem vrchlabském závodě, která se nakonec uskutečnila
22. prosince,“ říká předseda odborů
KOVO Vrchlabí Jaromír Kobrle.
„Panu Hrabánkovi děkuji také
za možnost účasti bývalých jezdců
(legend) z našeho závodu - pánů
Srnského, Syrovátka, Wohanky,
Havla a Šrámka,“ dodává Kobrle.

Pokračuje vyjednávání
v integracích
V oblasti integrací Odborů KOVO
MB pokračuje kolektivní vyjednávání. Nejdéle zatím trvá ve ﬁrmě
Adient (původně Johnson Controls).
Odbory KOVO chtějí dosáhnout co
nejlepších mzdových podmínek pro
zaměstnance. Cílem je zvýšit mzdy,
zavést odměny při pracovním výročí, valorizovat odměny za ﬂexibilitu
a další. V současnosti je vyjednávání ve ﬁnální fázi. Kvůli kolizi spojené
s vyplacením mimořádné odměny
je plánováno setkání předsedy PR
J. Povšíka s ředitelem společnosti
Adient. O výsledku vás budeme
informovat.
V následujících týdnech a měsících začne vyjednávání také
v dalších ﬁrmách, jako je ZPŠ,

Z dárců psímu útulku byli vylosováni výherci pobytů a věcných cen
V pondělí 16. ledna 2017 bylo
vylosováno 5 výherců věcných cen
z přispěvatelů sbírky na pomoc psímu útulku v Lysé nad Labem, která
se konala závěrem loňského roku
a jejíž výtěžek byl o prvním lednovém
víkendu předán vedení útulku. Sbírku
každoročně provází soutěž, v rámci
níž chceme dárce ocenit za jejich
pomoc opuštěným zvířatům.

Letos byli generátorem výběru
náhodných čísel za přítomnosti
předsedkyně DaRK M. Fukové
vylosováni tito výherci:
1. cena – tuzemský zájezd pro
2 osoby s polopenzí v hodnotě
8 000 Kč (platnost do 31. 12. 2017)
– kol. Ireneusz Galus, DO 31
2 . c ena – víkendov ý poby t
v tuzemsku pro 2 osoby s polo-

penzí v hodnotě 2 000 Kč (platnost
do 31. 12. 2017) – kol. Petra Hervertová, DO 32
3. cena – velká kosmetická
sada Rituals, značková kožená
taška Thierry Mugler a pánská
mikina – kol. V ladislav Falt a,
DO 9
4. cena – batoh ŠKODA AUTO
a sluchátka Monte Carlo, kosme-

Poděkování patří rovněž posádce
Motorsportu, legendám a jejich
doprovodu, který po celou dobu
neúnavně podával informace o vystaveném vozu Fabia R5.
Autogramiáda spojená se setkáním dvou generací mistrů volantu se
velmi podařila a zájem byl opravdu
velký. Po celý čas se stála fronta
na podpis posádky Motorsportu
a bývalých jezdců. Podepisovali se
nejen plakáty, ale i modely závodní
Fabie, která se dá koupit v podnikových prodejnách.
R5 Roadshow nabídla atraktivní
expozici, jejímž středem byl kromě
zmíněné autogramiády posádky
rovněž vítězný závodní speciál R5
tovární posádky Esapekka Lappi /
Janne Ferm, kteří letošní triumf týmu
završili výhrou na Australské rally.
Závodní vůz FABIA R5 si připsal 10
vítězství ze 13 podniků WRC 2.
Příchozím bylo podáváno nealkoholické šampaňské jako přípitek
na vítězství. Soutěživí návštěvníci si
mohli vyzkoušet výměnu kola závodního speciálu na čas. Symbolem pokroku v oblasti digitalizace a nových
technologií byla možnost vyzkoušet
brýle pro virtuální realitu VR-Gear,
s nimiž zaměstnanci zažívají pocit,
jakoby seděli uvnitř závodního vozu.

tická etue značky ŠKODA – kol.
Dana Průšová, DO 9
5. cena – dvě hodnotné knižní
publikace a zimní pouzdro na tablet
značky Fabia – kol. Stanislava Matoušková, DO 9
Výherci budou pozváni k předání
cen sekretariátem předsedy Odborů KOVO MB. Všem vylosovaným
srdečně gratulujeme.

Lipraco, atd. Ve ﬁrmě Ško-Energo
platí mzdové dohody stejně jako
ve ŠKODA AUTO do konce března
2018. Zdejším zaměstnancům se tak
rovněž od ledna 2017 zvýšily tarifní
mzdy o 3 procenta. Po dokončení
vyjednávání v automobilce se ale
budou ve Ško-Energo vyjednávat
sociální náklady pro rok 2017.
Dále v agenturách práce se dokončuje implementace roční pracovní doby v souvislosti s dohodnutou
pracovní dobou ve ŠKODA AUTO.
V integracích došlo k mírnému
nárůstu členské základny. Vysoká je
organizovanost v agenturách práce
pohybující se mezi 80 až 90 procenty. Agenturní personál během roku
2016 dostal opět možnost přestoupit
do kmenového stavu ve ŠKODA.
Za rok 2016 se takto odborům KOVO
podařilo zajistit přestup z agentury
do kmenu 785 zaměstnancům.
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