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Týdeník odborové organizace
KOVO ŠKODA AUTO a.s.

ODBOR ÁŘ
DNES ZAČÍNÁ KOLEKTIVNÍ
VYJEDNÁVÁNÍ O MZDÁCH

Ve čtvrtek 4. února 2016 začíná
prvním kolem kolektivní vyjednávání o mzdách mezi Odbory
KOVO a ﬁrmou ŠKODA. Ještě
předtím se v pondělí sešla Podniková rada, která byla podrobně
seznámena se vstupním návrhem
Odborů KOVO MB do vyjednávání a o návrhu také diskutovala.
Tento vstupní návrh Podniková
rada schválila. Podniková rada
rovněž schválila složení vyjednávacího týmu a udělila mandát pro
vyjednávání.
Za členy vyjednávacího týmu
zvolila Podniková rada předsedu PR
Jaroslava Povšíka, předsedu Odborů KOVO Kvasiny Martina Lustyka,
předsedu Odborů KOVO Vrchlabí
Jaromíra Kobrleho, místopředse-

du PR Josefa Zmrhala, ekonoma
Jana Millera, specialistu pro výrobu
a BOZP Miloše Kováře, právníka
Jiřího Haška a specialistu sociální
oblasti Lukáše Halamíčka.
„Kromě tarifu chceme vyjednávat
také další položky, které v součtu
dají výsledné číslo. V souhrnu se
jedná o vysoké mzdové náklady,“
říká předseda PR Jaroslav Povšík.
„ Zajímat nás bude celkový růst
reálné mzdy rozprostřený do vyjednaného období, to je pro nás
nepodkročitelné,“ podotýká J. Povšík. Odbory KOVO mají efektivní
strategii vyjednávání a jsou připraveny dosáhnout nejlepšího možného
výsledku všemi prostředky.
Při kolektivním vyjednávání se
bude jako každý rok vycházet z ne-

dávného workshopu v Kvasinách,
návrhů členské základny a zadání
listopadové konference. Právě
Podniková rada bude pravidelně
informována vyjednávacím týmem
o stavu vyjednávání a také jako jediná rozhodne o výsledku. Letošní vyjednávání bude poznamenáno situací v koncernu Volkswagen, nutností
investic do výroby a například také
nutnými úpravami v oblasti ergonomie práce a přetížení zaměstnanců.
Odbory KOVO MB nicméně neplánují jakkoli ubírat z požadavků,
které v minulých letech vedly k postupnému každoročnímu zvyšování
mezd, které tak nyní patří k nejvyšším v celé České republice v daném
sektoru. „Budeme vyjednávat ze
všech sil nejlepší možný výsledek

bez ohledu na situaci ve Volkswagenu,“ zdůrazňuje předseda PR
Jaroslav Povšík.
Podstatná bude samozřejmě
podpora členské základny. Vyjednávání navíc bude ve znamení
určitých změn ve strategii vyjednávacího týmu odborů. Podniková
rada vyjádřila vyjednávacímu týmu
plnou podporu ze strany členské
základny.
„Jisté je, že současná dohoda
o mzdách platí do konce měsíce
března 2016,“ podotýká právník
Odborů KOVO MB Jiří Hašek. Vyjednávat se bude mzdová dohoda
i některé další dohody v rámci kolektivní smlouvy končící v březnu.
O průběhu kolektivního vyjednávání
vás budeme průběžně informovat.

Předseda Jaroslav Povšík:

Do vzdělávání musíme dál investovat,
je to budoucnost ﬁrmy

Odbor y KOVO MB považují
s ohledem na budoucnost ﬁrmy
ŠKODA za jedno z nejdůležitějších
témat vzdělávání. Proto také aktivně
podporují ŠKODA AUTO Vysokou
školu a Střední odborné učiliště
strojírenské (SOUs), kde byla minulý
týden dokončena 2. etapa investic
do modernizace. Investice probíhá
na základě memoranda mezi Odbory
KOVO MB a ﬁrmou ŠKODA. Kromě
nové techniky je ale také nutné mít
na učilišti pozitivní a přátelskou atmosféru. Pracuje se na personálních
úpravách, aby mezi pedagogy a dalšími kolegy nebyly špatné vztahy.
„Vzdělávání je absolutně to nejdůležitější. Není potřebnější profese,
než té, v níž je předáváno to nejlepší
z nás mladší generaci, a tím je
spoluvytvářena budoucnost. Je mi
líto, že téma vzdělávání je v České republice na žebříčku hodnot
ve spodních patrech a těší nás, že
se to ﬁrma ŠKODA snaží změnit,“
řekl předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík při otevření nového
CNC centra na učilišti, kterého se
účastnil spolu s předsedou představenstva Bernhardem Maierem,
členem představenstva za oblast
personalistiky Bohdanem Wojnarem
a členem představenstva za oblast
výroby Michaelem Oeljeklausem.
„Dobře vím, že nový předseda
představenstva pan Maier také
prošel vyučením a umí pracovat
rukama. Je to důkaz, jak kvalitní
takové vzdělání je, a že může být
začátkem pro další studia. Je vidět,
že je možné se vypracovat na člena představenstva ﬁrmy Porsche
a předsedu představenstva ŠKODA
AUTO. Řekli jsme si od začátku, že
ho budeme od prvního okamžiku pozorovat, jak si počíná. Naplnil naše
očekávání, jde do práce pro tuto
ﬁrmu dobře a zcela naplno,“ zhodnotil prvních dva měsíce působení
nového šéfa ﬁrmy J. Povšík.
„Odbory KOVO MB zastupují
zdejší zaměstnance, jejichž práce

si velmi vážíme. Podporujeme
ale také učně a rovněž investice
do modernizace učiliště, které dále
přispějí k vyšší kvalitě zdejší výuky,“
říká předseda Povšík a pokračuje:
„Podstatné je, aby v našich myslích
a rukách zůstávala řemeslnost, chuť
něco vytvořit a všem okolo dát pocit, že se za ně postavíme, že něco
umíme,“ uvedl.
Podotkl, že vzdělávání musí patřit
mezi nejdůležitější zájmy společnosti. „Lidé zde na učilišti to dělají
dobře. Vím, že prožívají omezení,
které ale provází každou rekonstrukci na každém pracovišti, kde se něco
podobného dělá. Lidé tam musí
snést dočasně zimu, prach, ztížené
podmínky, uskromnit se. Na konci
ale všichni jako vždy uvidíme dobrý
výsledek,“ podotýká J. Povšík.
Odbory KOVO MB se také snaží
systém vzdělávání zlepšovat. Určitou
dobu již běží v koncernu Volkswagen
Charta vzdělávání, která je velmi
komplexní. Zahrnuje například systém duální výuky, která je základem
pro celoživotní vzdělávání. Na její
přípravě se podílely rovněž Odbory
KOVO MB. Kromě technického vzdělávání by však měl být kladen důraz
také na jazykové znalosti a možnosti
stáží po celém světě.

Předseda také připomněl, že
kromě investic samotných podporují
a zastupují Odbory KOVO MB také
zaměstnance učiliště i samotné
učně. Pro ně byla v předchozích
letech vyjednána celá řada nadstandardních beneﬁtů, které spolu
s ﬁnančními odměnami za práci
a prestiží škodováckého učiliště dělá
nabídku zdejšího vzdělávání velmi
atraktivní.
„Jsem rád, že zdejší učitelé a pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci
se v minulosti rozhodli, že budou
součástí Odborů KOVO MB. A také
na tom vydělali, na jiných školách
jsou mzdy výrazně podhodnocené.
Je to velmi tristní situace, která se
musí velmi rychle zlepšit. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří tady pracují,
ať již pedagogickému sboru v oblasti teorie i praxe, všem, kteří se
o chod školy starají, za to co tady
dělají. Starají se o naši budoucnost.
Poděkování patří také členovi Podnikové rady panu Janglovi za to,
jak zdejší zaměstnance zastupuje,
a věřte, není to vždy jednoduché,“
upozornil předseda Povšík a připomněl, že koncern Volkswagen se
dostal do složité situace. „Je na nás
všech, abychom se postarali, aby
z ní koncern VW vyšel dobře. Noví

studenti k nám přichází s pocitem
perspektivy a budoucnosti a já chci
slíbit, že udělám vše proto, abychom
tento pocit a jistotu zachovali,“ řekl
J. Povšík.
Automobilka v posledních dvou
letech na rekonstrukci ﬁremního
učiliště ve svém výrobním závodě
v Mladé Boleslavi vynaložila 135 milionů korun a s nemalými investicemi
zde pokračuje také v letošním roce
3. etapa modernizace. Zásadní změnou během loňského roku prošlo
CNC centrum pro odborné vzdělávání žáků i dospělých zaměstnanců
zejména v oborech obráběč kovů
a mechanik seřizovač i v dalších
oborech, procházejících CNC centrem v rámci krátkodobých zácviků.
Učiliště prochází modernizací
od roku 2014, postupně došlo mimo
učeben rovněž na obnovu technického zázemí budov, šatních prostor
školy a také sociálního zařízení. Zásadní změna se dotkla také zdejšího
stravování. V nových prostorách byla
vybudována restaurace s názvem
Akademie, která nabízí nově široký
sortiment jídel v různých časech během dne. Studenti i učitelé zde tedy
mohou snídat, obědvat, ale například
i odpoledne posvačit. Kapacita jídelny byla zvýšena o 24 míst.

Slavnostního otevření nového CNC centra v rámci 2. etapy SOUs ŠKODA se zúčastnili studenti, učitelé, zástupci
ﬁrmy i Odborů KOVO MB.
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EXPRES
Odbory KOVO MB
navštívili zástupci
vedení OS KOVO
Odbor y KOVO MB tuto
středu navštívili předseda OS
KOVO Jaroslav Souček a první místopředseda Jiří Marek.
S předsedou PR Jaroslavem
Povšíkem diskutovali o aktuální situaci svazu a také byli
informováni o stavu Odborů
KOVO MB, členské základně, blížícím se kolektivním
vyjednávání i o aktuální situaci ve ŠKODA AUTO. Řešila
se pochopitelně i vzájemná
spolupráce, situace členské
základny a další důležitá témata. Zároveň si vedení OS
KOVO prohlédlo prostory Odborů KOVO MB a systém poskytovaných služeb a rovněž
navštívilo výrobní prostory
ŠKODA AUTO.
Pokračuje příprava
nových členských
průkazů
Odbory KOVO se připravují
na vydávání nových průkazů
a jejich výměnu stávajícím členům. Průkazy už se v těchto
dnech vyrábějí. Během několika málo dnů jich bylo vytištěno
již více než tisíc. Během února
pak průběžně začne vydávání
průkazů. Nově budou mít tvar
kreditní karty s fotograﬁí, jménem a čárovým kódem. Nové
průkazy jsou praktičtější, více
vydrží a pochopitelně nabídnou v budoucnu řadu nových
funkcí. Minimálně dokonce tohoto roku budou platit stávající
průkazky.
Na lyžařskou školu
tentokrát do Herlíkovic
Odbory KOVO MB ve spolupráci se společností Snowhill
pořádají během zimní sezóny
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. Pro děti
je zajištěn celodenní program
s výukou lyžování, stravování
i pitný režim a samozřejmě
doprava. Další zájezd se uskuteční v sobotu 6. února, a to
do lyžařského areálu Herlíkovice. Zájemci se mohou
přihlásit do pátečních 10 hodin
na oddělení rekreací. Další následující zájezd se uskuteční
27. února do areálu Šachty –
Vysoké nad Jizerou. I na tento
termín již můžete začít kupovat
poukazy. Podrobnosti o cenách a termínech naleznete
na w w w.odbor ykovomb.cz
a také na oddělení rekreací.

Vrchlabí i díky Odborům KOVO dál
zlepšuje podmínky pro zaměstnance
Závod Vrchlabí je poslední týdny
méně středem pozornosti. Výroba
i personální situace se tam totiž
stabilizuje na dlouhodobě plánované
úrovni, případně se bude ještě navyšovat. Tam vyráběná převodovka DQ
200 mířící do řady značek koncernu
Volkswagen se těší dlouhodobé oblibě. I tady se však museli vypořádat
se situací v koncernu Volkswagen
a emisemi dieselových motorů,
ačkoli to zdánlivě s touto převodovkou nesouvisí. Jenže odbyt této
velké automatické sedmistupňové
převodovky je do jisté míry závislý
právě na odbytu větší dieselových
motorů v koncernu. V lednu se tu
proto museli vypořádat hned se třemi
minusovými směnami ﬂexikonta.
„Další minusové směny zatím
nejsou v plánu, výroba nyní běží, jak
má,“ říká předseda Odborů KOVO
Vrchlabí Jaromír Kobrle. „Jsme zejména rádi, že díky tomuto produktu,

jehož získání rozhodně nebylo jednoduché, došlo ke stabilizaci personálu a k jistotě zaměstnání,“ říká
Kobrle. Připomíná přitom důležitou
roli Odborů KOVO, které se o získání
produktu zasadily a zároveň i těžké
chvíle pro tamní zaměstnance, kteří
se naučili dělat zcela novou práci.
„Nejdůležitější krok v tomto závodě
jsme již udělali, vždy se ale budeme snažit najít tzv. druhou nohu,
tedy další produkt, který by stabilitu
zaměstnanosti ještě podpořil,“ říká
předseda PR Jaroslav Povšík.
Odboráři se ve Vrchlabí snaží,
aby zaměstnanci měli co nejlepší
podmínky k práci a klidné prostředí
na pracovišti. „Naši lidé se naučili
dělat velmi náročnou práci na technicky složitém produktu, zaslouží si
ocenění a vlídný přístup vedoucích
stejně jako odpovídající zázemí,“
říká Jaromír Kobrle. Také proto Odbory KOVO Vrchlabí uvítaly investici

do modernizace zdejší restaurace
Eurest.
Její nová podoba byla představena
zaměstnancům a za účasti předsedy
Odborů KOVO VR Jaromíra Kobrleho
a specialisty sociální oblasti Odborů
KOVO MB Lukáše Halamíčka byla
v pondělí 1. února otevřena. „Peníze
na renovaci se našly díky Odborům
KOVO Vrchlabí a projektu milion eur,“
upřesňuje předseda J. Kobrle. Tuto
sumu vyjednaly před rokem Odbory
KOVO s tehdejším předsedou představenstva Winfriedem Vahlandem
právě na investice do zázemí pro
zaměstnance. „V restauraci již byly
technicky velmi nevyhovující podlahy,
a to i z hygienického hlediska. Jsme
rádi, že se tento problém podařilo
odstranit,“ podotýká Kobrle. Celá restaurace se navíc proměnila do standardů, které nyní dostávají všechny
restaurace provozované Eurestem
ve ŠKODA AUTO.

Nová lisovna roste
rychlým tempem

Ještě před pár týdny tam byla jen obrovská a hluboká jáma, teď už
stojí prakticky celá hala. Nová lisovna v Mladé Boleslavi roste doslova
jako z vody. Vznikne v ní nová linka PXL II, která ﬁrmě umožní plnit
potřeby na větší počet lisovaných dílů. Současné lisovací kapacity jsou
totiž využívány na 100 procent a někdy to jednoduše nestačí. O investici
se v minulosti v koncernu Volkswagen výrazně zasadily Odbory KOVO
MB, respektive intervence předsedy PR Jaroslava Povšíka u vedení
koncernu VW.
Celková investice do samotné technologie, výstavby a dalšího zařízení se vyšplhá na 86 milionů eur, to je v přepočtu asi 2,3 miliardy korun.
Nový systém PXL bude složen ze zapracovacího lisu s mechanickým
pohonem a lisovací silou 21 000 kN a samotného lisu PXL81, jenž bude
mít mamutí sílu 81 000 kN. Tato moderní lisovací technologie zvládne
stoprocentní zpracování hliníku, který bude v automobilovém průmyslu
s ohledem na svoji nízkou váhu a dlouhou životnost stále větším trendem
a nezbytností.
Zatímco samotná stavba by měla být dokončena na jaře, vybavování
hal technologiemi a příprava výroby zde potrvá většinu letošního roku.
Kolem místa se stále pohybuje a ještě pohybovat bude ve zvýšené míře
těžká technika. Nadále tedy platí, že by zaměstnanci měli být v okolí stavby
velmi obezřetní.

Jídelna M2 rozšířila
otevírací dobu o víkendu

V jídelně M2 nově došlo k rozšíření víkendové otevírací doby.
Je tak zajištěno stravování pro zaměstnance, kteří na zdejších
pracovištích musí pracovat také během víkendů. Nově je navíc
otevřeno takto:
Zástupci ﬁrmy ŠKODA, Eurestu a Odborů KOVO otevřeli opravenou jídelnu ve Vrchlabí.

Pátek
21:30 - 23:00

Sobota
01:00 - 03:00
09:30 - 11:00
13:30 - 15:00
21:30 - 23:00

Neděle
01:00 - 03:00
09:30 - 11:00
13:30 - 15:00
21:30 - 23:00

V létě začne výstavba parkovacího
domu i úpravy Dukelské ulice
Zlepšovatelství dosáhlo
díky zaměstnancům
rekordních výsledků

1150 parkovacích míst bude
mít nový parkovací dům, který
má podle všech předpokladů
začít stavět ﬁrma na ploše současného parkoviště na 6. bráně.
Bude mít několik podlaží a počet
parkovacích míst se zvýší více
než dvakrát , ze současných
zhruba 450. Významná investice
tak přinese nejen možnost pohodlnějšího parkování bez stresujícího hledání volného místa, ale
také větší komfort, protože vůz
bude pod střechou. Pro mnoho
zaměstnanců je parkování u 6.
brány zajímavé díky výhodné
poloze. Mají to odtud nejblíže
na některá pracoviště. Omezená
kapacita parkoviště ale dosud pro
mnohé znamená stres při hledání
místa a někdy i nutnost parkovat
v okolních ulicích.
Od léta to však naopak dočasně
bude znamenat komplikace, protože během výstavby tam pocho-

pitelně nebude možné parkovat.
Dobrou zprávou ale také je, že se
počítá s napojením výjezdu z parkovacího domu na severovýchodní
tangentu. Řidiči jedoucí z práce směrem k Albertu, například
na Jičín či na Prahu, tak budou
moci projet výrazně pohodlněji
a rychleji. Navíc je v plánu také
přestavba křižovatky v Dukelské
ulici s ulicí, která vede kolem
plynárny k parkovišti. Důvodem
je, že při vyšším počtu vozů by
na této křižovatce mohly nastat
poměrně velké komplikace. Hlavně výjezd z parkovacího domu
směrem k centru města by se tak
mohl ucpávat. Tyto investice má
hradit podle nedávno schváleného
rozpočtu město, kdy k tomu dojde,
ale není zcela jasné. Na severovýchodní tangentu se mají brzy napojit také výjezdy z tamních ﬁrem
a kovošrotu, zdejším ulicím se tak
uleví také od kamionové dopravy.

Postupně se tak projevuje iniciativa Odborů KOVO MB ve snaze
o zlepšování podmínek parkování
pro zaměstnance a především
navyšování parkovacích kapacit.
„Vyslyšeli jsme požadavky členské
základny a dlouhodobě pracovali
a vyjednávali s ﬁrmou na komplexních vylepšeních parkovacích
ploch,“ říká předseda PR Jaroslav
Povšík. Odbory KOVO proto v minulosti ustanovily pracovní skupinu,
která provedla analýzu a následně
navrhla i konkrétní opatření.
Ta jsou postupně realizována –
zvýšila se kapacita parkovišť na 7.
a 13. bráně, na parkoviště u 3.
a 7. brány se omezil vjezd jen pro
zaměstnance a začne stavba parkovacího domu u 6. brány. Kromě
toho se v květnu začne rozšiřovat
parkování také v závodě Kvasiny,
kde kvůli postupně rostoucímu počtu
zaměstnanců již současná parkovací plocha zcela nedostačuje.

K R ÁTC E
V lakovně se začalo
s budováním nových
zásobníků
V jednom z nejdůležitějších provozů ﬁrmy ŠKODA, tedy v mladoboleslavské lakovně, se nyní investuje
do budování nových zásobníků.
„Již probíhají první stavební práce.
Cílem je zvýšení kapacit zásob
nalakovaných karoserií,“ potvrzuje
předseda zdejší Dílenské organizace Lukáš Jindra. Důvodem je

zejména již nyní plné využití kapacit
lakovny a nutnost vytvářet rezervy
pro případ nějaké odstávky, nebo
dodávek do jiných lokalit.
Na Fabii zvýšili výrobu,
řešil se personál
Montáž vozu Fabia v Mladé
Boleslavi se tento týden navýšila
z 1015 na 1060 vozů. To si vyžádalo také odpovídající růst personálu. Například bylo přibráno 15 lidí

přes agentury práce. V pondělí
ale museli projít řádným školením
a zároveň došlo k souběhu předem
plánovaných dovolených či paragrafů. Došlo tak k nečekanému nedostatku personálu. Zaměstnanci se
s touto situací dokázali vypořádat
i přes jejich větší zatížení. „Pro
ulehčení jejich náročné situace
jsme vyjednali dvě pětiminutové
přestávky,“ podotkl předseda tamní
DO Jiří Berný.

V loňském roce bylo ve ﬁrmě ŠKODA podáno rekordních
28 336 návrhů a dosaženo úspor
v celkové výši 346 milionů korun. Na základě těchto úspor
bylo zlepšovatelům, zlepšovatelkám vyplaceno na odměnách
téměř 42 milionů korun. Program
z lepšovatelsk ých návr hů ze
strany zaměstnanců podporují
také Odbory KOVO MB. „Úspěchy programu dokazují velký
um, zručnost a znalosti zaměstnanců, kteří kromě své náročné
práce myslí také na to, jak vyrábět ještě kvalitněji a úsporněji,“
říká předseda Podnikové rady
Jaroslav Povšík. „Do takových
programů se zapojují i přes
náročnost své práce, ﬂexikonta
i další zatížení, a za to jim patří
naše poděkování a uznání,“ dodává J. Povšík.
V době rostoucí automatizace
a digitalizace napříč všemi oblastmi, kdy je čím dál složitější hledat
další potenciál pro možné úspory
či změny ke zlepšení, jsou tyto
výsledky o to cennější. Společnost
ŠKODA AUTO patří mezi uznávané
mezinárodní výrobce v rychle se
rozvíjejícím odvětví automotive.
A právě pro udržení konkurence-

schopnosti je potřebné využívat
maximálně všechny zdroje a potenciál zaměstnanců. Aktivní zapojení
zaměstnanců do oblasti zlepšovatelství a zároveň podpora ze strany
Odborů KOVO je pro ﬁrmu velice
důležitá, protože právě realizované
návrhy přináší ﬁrmě již zmíněné
úspory či se zaměřují na zlepšení
stávajících procesů a pracovních
podmínek.
„Rád bych všem zaměstnancům, kteří se v roce 2015 aktivně
zapojili do procesu zlepšovatelství,
poděkoval za skvělé výsledky,“ sdělil
člen představenstva za oblast řízení
lidských zdrojů Bohdan Wojnar.
Zároveň požádal, aby i v budoucím
období byli aktivní, přicházeli s novými, inovativními návrhy či myšlenkami, protože jenom tak může ﬁrma
ŠKODA zachovat růstový trend a být
neustále lepší.
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