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Aramark: Jsme připraveni poskytovat EXPRES
kvalitní stravování i dostatečně
ohodnotit zaměstnance
Zástupci odborů KOVO a ﬁrmy
ŠKODA se před týdnem setkali se
zástupci společnosti Aramark,
jež se stala vítězem pravidelného
výběrového řízení na dodavatele
stravovacích služeb ve všech
českých závodech ŠKODA AUTO.
Vystřídá tak společnost Eurest,
která tyto služby podniku poskytovala více než 20 let. Všechny
strany se ujistily, že budou dělat
maximum proto, aby se změna
nijak nedotkla zaměstnanců
ve stravování a pochopitelně ani
nedošlo ke zhoršení či výpadkům
služeb pro personál.
Předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík zdůraznil, že zásadní
pro odbory KOVO je, aby Aramark
převzal plně stávající zaměstnance
se všemi závazky a stabilizoval
personál. Cílem také bude vyjednat
kvalitní kolektivní smlouvu. Směrem
k zaměstnancům automobilky,
kteří vykonávají náročnou manuální, nebo psychicky namáhavou
práci, je pak nutné zajistit kvalitní,
dobré a zdravé stravování. Stejně
tak je cílem, aby Aramark zajistil
odpovídající ceny v kioscích, které
dosud byly předmětem kritiky zaměstnanců.
Aramark hned na prvním setkání
deklaroval, že ve všech těchto směrech vůči ﬁrmě ŠKODA, odborům
KOVO, zaměstnancům ve stravování a osazenstvu automobilky udělá

Zprávy z Kvasin

18směnný systém si pomalu
sedá, personálu však stále
není dost
Stále chybí personál. Určitě nějaký
čas ještě potrvá, než dojde k úplné
stabilizaci. Vzhledem k množství
zaměstnanců, kteří nastoupili a musí
se ještě zaučovat, mohou ve výrobě
v podstatě zapomenout na výrobní
systém ŠKODA. Zaměstnanci se
zaučují, nerotuje se. „Věříme ale, že
si vše nakonec sedne. Zatím pokračují
nábory k doplnění, případně vytřídění
kvalitního personálu,“ dodává předseda odborů KOVO Kvasiny Martin
Lustyk. V úterý závod navštívil předseda PR Jaroslav Povšík spolu s dalšími
profesními kolegy, aby řešili problematiku 18směnného systému i další
záležitosti, které zaměstnance trápí.
Odbory KOVO Kvasiny
pořádají v sobotu ples
Odbory KOVO Kvasiny zvou v sobotu 4. února od 20 hodin na tradiční
ples, který se uskuteční ve Společenském domě v Solnici. K tanci
a poslechu zahraje kapela Errori.
Zajištěn bude i zajímavý doprovodný
program. Samozřejmostí je bohatá
tombola a občerstvení. Předprodej
vstupenek probíhá v kanceláři odborů KOVO Kvasiny, a to na základě předložení odborové průkazky
za cenu 150 korun pro odboráře
a jednoho rodinného příslušníka.
Cena externí je 200 korun.

maximum k jejich plné spokojenosti.
„Poskytovat stravování ve ŠKODA
AUTO je pro nás poctou i velkou
výzvou. Budeme maximálně spolupracovat s odbory KOVO, které
vnímáme jako důležitého sociálního
partnera,“ říká jednatel společnosti
Aramark Vladimír Staněk. „Tuto novou výzvu vnímáme především jako
potvrzení naší dlouhodobé snahy
poskytovat všem našim zákazníkům
a klientům v České republice kvalitní
službu za rozumnou cenu. Aramark
na českém trhu poskytuje své služby
ﬁremního stravování největším průmyslovým ﬁrmám jako jsou kolínská
TPCA, přerovská Meopta, Siemens,
ABB nebo BOSCH Motor již 25 let,“
říká Vladimír Staněk v rozhovoru
pro ŠO.
Pane Staňku, je známo, že
současní zaměstnanci se obávají
ztráty práce a výdělku. Převezme
Aramark jako nástupnická společnost všechny závazky?
To mohu jednoznačně garantovat.
Poctivou stravovací službu dělají
poctiví a motivovaní lidé. Počítáme
s tím, že převezmeme všechny stávající zaměstnance za stávajících
platových podmínek. Mimo jiné
na toto myslí i legislativa a my se jí
jednoznačně budeme řídit. O práci
se opravdu nikdo bát nemusí. Naopak, s růstem ﬁrmy ŠKODA AUTO
bude třeba další zaměstnance
nabírat tak, abychom zajistili rozvoj

Jednatel Aramark ČR Vladimír
Staněk.
stravovacích služeb, který jsme slíbili. Na všech těchto tématech chceme
spolupracovat s odbory KOVO.
Jak jste již zmínil, ve ﬁrmě
ŠKODA působí silné odbor y
KOVO, které vyjednávají za zaměstnance kolektivní smlouvy
i u všech dodavatelů v rámci
sociálního systému Volkswagen.
Jste jako v základu americká
ﬁrma připraveni na vyjednávání?
Aramark má v odborech organizovány zaměstnance i v Čechách,
pouze v jiném odborovém svazu.
I například v Německu máme silnou
odborovou centrálu a dlouholetou
úspěšnou vzájemnou spolupráci.
Máme sice amerického vlastníka,

ale všichni ve vedení ﬁrmy jsme Češi
a podnikáme v Čechách a rozhodujeme lokálně! Na jednání s odborovou organizací KOVO ve ŠKODA
Auto se těšíme a právě na odborovou organizaci spoléháme, že nás
podpoří v jednání s našimi budoucími zaměstnanci, abychom všem
stávajícím zaměstnancům stravování ve ŠKODA AUTO mohli zajistit
dobré pracovní podmínky a oni
přechod k novému zaměstnavateli
zaznamenali jen v tom pozitivním.
Odbory KOVO pro nás budou také
důležitým par tnerem ve vztahu
ke kvalitě služby – věřím, že nám jde
o totéž – aby všichni zaměstnanci
ve ŠKODA AUTO dostali kvalitní
a dobré jídlo a výborný servis.
Hovoří se o tom, že Aramark
nabídl výrazně nižší cenu za zakázku stravování než původní
Eurest, můžete speciﬁkovat, vaší
nabídku?
My nemáme žádné indicie o tom,
že by naše nabídka byla výrazně
nižší. Věřím, že jsme vyhráli především transparentností naší nabídky
a celkovým konceptem a že nám
výrazně pomohly reference od stávajících klientů Aramarku na českém
trhu. Naše nabídka počítá s velmi
transparentním vzájemným vztahem a také s přiměřeným ziskem
za předpokladu, že naše služba
bude poskytována kvalitně, o čemž
nepochybuji.
Pokračování na straně 2

Odbory KOVO vyjednaly růst
mezd ve ﬁrmě Adient

Navýšení tarifních mezd i dalších složek mzdy a beneﬁtů dosáhly odbory KOVO MB ve ﬁrmě
Adient (dříve Johnson Controls).
Na v ýsledku v yjednávání se
shodli i zaměstnanci po vzájemném odsouhlasení. Nová kolektivní smlouva byla uzavřena na rok
od 1. 1. do 31. 12. 2017.
Vyjednávání lepších podmínek
pro zaměstnance probíhá prakticky kontinuálně. „Vyjednáváme
již v 18 různých společnost, nebo
agenturách práce,“ říká předseda
PR Jaroslav Povšík.
Upozorňuje ale, že při kolektivním vyjednávání se společností
Adient dlouho panovaly neshody.
Vyjednávání o prémii probíhalo asi
takto: „Posedíme si tady a pak si
to uděláme po svém, nebudeme
s vámi jednat, nás to nezajímá
a podobně“. Ano, i tak to může být,
ovšem takováto slova zástupců
Adient, konkrétně pana Křesťana
(nejedná se o náboženské vyznání),
odborovou organizaci nezastraší.
„Odborová organizace určitě v takovéto situaci nebude mlčet. Jednak
se poradíme v koncernu Volkswagen
o chování tohoto dodavatele, jednak
existuje koncernová charta dodavatelských vztahů a existuje něco jako

podpora zástupců zaměstnanců, zejména solidarita. V takovém případě
ať už rádi, či neradi, zablokujeme
některé záležitosti (směny, modely)
ve prospěch našich kolegyň a kolegů tak, abychom je mohli zastupovat
s požadovaným výsledkem,“ dodává
J. Povšík.
Co nakonec bylo dohodnuto
ve společnosti Adient? Navýšení základních tarifních mezd pro
pozice dráty, vychystávání potahů 19 100,- Kč a montáž sedadel
20 100,- Kč. Dále osobní ohodnocení ve výši 18% při zachování průměrné vyplácené částky 3 600,- Kč
jako v roce 2016.
Došlo k navýšení čalounického
příplatku o 200,- Kč na 1 600,- Kč
za měsíc a navýšení příspěvku
při narození dítěte zaměstnance
na 3 000,- Kč.
Zavedení odměn za pracovní
výročí: 10 let
10 000,- Kč
20 let
20 000,- Kč
30 let
30 000,- Kč
Dohodnuta byla změna vyplácení
letního a vánočního bonusu. Letní bonus bude vyplácen za měsíc květen
v červnové výplatě a vánoční bonus
vyplácen za měsíc listopad v prosincové výplatě. Dojde také k zahrnutí
návštěvy lékaře jednou za ½ roku

k nároku na bonus za přítomnost.
Měsíční bonus tedy nebude jednou
návštěvou lékaře nijak dotčen.
Naopak změny se dotkly týdenního bonusu za přítomnost ve výši
200 korun za týden. Ten byl přesunut do základní mzdy, která díky
tomu vzrostla o dalších více jak
1 600 korun měsíčně. Zaměstnanec
tak o tyto peníze nemůže přijít bez
ohledu na nemoci či jinou pracovní
nepřítomnost. Pro odbory KOVO je
důležité, že zaměstnanci budou mít
tyto peníze jisté v pevné platbě, která není závislá na jiných faktorech.
O týdenní bonus dosud zaměstnanec přišel například v okamžiku, kdy
musel navštívit lékaře.
Nárok na příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní
spoření budou mít zaměstnanci již
po 3 měsících zaměstnání, tedy
hned po zkušební době. Na základě
kolektivního vyjednávání pro rok
2017 došlo k navýšení příspěvku na doplňkové penzijní spoření
o 50,- Kč na 500,- Kč za měsíc.
Na závěr roku pak byla vyjednána
mimořádná prémie za výkon v roce
2017 ve výši 4 000,- Kč při dosažení
kritérií, která budou vzájemně s odbory dojednány nejpozději v průběhu února 2017.

Další Ukrajinci přicházejí
do závodu Kvasiny
Personální stav závodu Kvasiny posílila další skupina pracovníků z Ukrajiny. V posledních
dnech jich dorazilo kolem 50.
Výhodou posil z Ukrajiny je jejich
poměrně dobrá zručnost, kvaliﬁkace, morálka i dobré pracovní
nasazení. Se skupinou Ukrajinců, kteří do závodu přišli už před
časem, dosud nebyly žádné
větší problémy. Výjimkou byl
pouze jeden z nich, u něhož byly
nalezeny drogy, proto byl poslán
domů. „Z hlediska výroby, práce
či společenských vztahů na ně
nemáme žádné stížnosti,“ říká
předseda Odborů KOVO Kvasiny
Martin Lustyk. Ubytováni jsou
na ubytovně na okraji Rychnova.

Budeme vyrábět až dva
miliony vozů za rok
Až dva miliony vozů ročně
mají celosvětově vyrábět závody
ﬁrmy ŠKODA do roku 2025. To je
tedy dvakrát tolik než dosud, kdy
se výroba pohybuje nad jedním
milionem. Oznámil to předseda
představenstva Bernhard Maier
v minulých dnech na Česko - slovinském digitálním byznys fóru.
Představil zde také pražské centrum pro nové služby a aplikace
pod názvem DigiLab. Zhruba tři
desítky lidí v něm budou zkoumat
a vyvíjet nové obchodní modely.
Jde zejména o silnější zapojení
digitálních technologií do dosavadní hlavní oblasti podnikání
Škody a o rozvoj inovativních služeb, souvisejících s konektivitou
a mobilitou. Převádění zaměstnanců do této dceřiné společnosti
monitorují odbory KOVO.
Řešení problematiky
emisí v Americe
pokračuje
Mateřský koncern Volkswagen
nadále řeší problematiku s emisemi naftových motorů. Volkswagen
se již dohodl s vládou Spojených
států na dalším postupu. V rámci
dohody o urovnání sporu vyplatí
podnik přes 100 miliard korun
a musí provést potřebné reformy.
Nezbývá než doufat, že problém
se podaří co nejdříve vyřešit a zajistit tak perspektivu a stabilitu
koncernu, kam spadá také naše
ŠKODA AUTO.
V nabídce jsou ještě
výhodné skipasy pro děti
a seniory
Celodenní a večerní skipasy
pro dospělé do ski areálů Herlíkovice, Šachty a Kamenec jsou
vyprodány. Nadále zůstávají
v prodeji skipasy do Herlíkovic
na celodenní lyžování pro junior/
senior a děti, večerní junior/senior a děti do ski areálu Herlíkovice, Šachty a Kamenec, skibus
na denní lyžování pro dospělé
do areálu Šachty a Kamenec.
Zakoupit je můžete 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.

Aramark: Jsme připraveni
poskytovat kvalitní stravování...
Pokračování ze strany 1
Bude mít Aramark ﬁnanční
prostor pro vyjednávání s odbory
KOVO a zároveň na zvyšování
kvality stravování, nebo požadované snižování cen v kioscích
a zároveň vytváření marže?
Aramark udržuje mzdové ohodnocení svých zaměstnanců tak, abychom byli na trhu konkurenceschopní. Že se nám to daří, ukazuje fakt,
že nám zaměstnanci na stávajících
provozovnách neodcházejí k naší
konkurenci, a pokud již odejdou, tak
většinou do výroby u klientů, neboť
segment automotive obecně platí
lépe, než naše odvětví. Dlouhodobým úkolem tak pro nás zůstává především vyrovnat tento rozdíl a dobře
motivovat všechny naše zaměstnance. Na vyjednávání s odbory KOVO,
jak už jsem řekl, jsme připraveni.

Zaměstnanci ŠKODA AUTO
jsou nároční strávníci, protože
tvrdě pracují a jídlo je důležité pro
to, aby mohli odvádět dostatečný
pracovní výkon. A v minulosti se
čas od času kromě pochval objevovala kritika stravování. Jste
připraveni nabídnout ty nejlepší
služby?
Máme určité hodnoty, které zastáváme a podle nich se budeme
i ve ŠKODA AUTO řídit – to je především vaření z českého vepřového
a hovězího masa, které je sice pro
nás o něco dražší, na druhou stranu
nám to výrazně zvyšuje spokojenost
zákazníků, dále omezení konveniencí, unikátní program zdravého
stravování Vitalfood, garantovaný
předním výživovým specialistou
Petrem Havlíčkem, široký sortiment
vlastní výroby namísto překupova-

Odbory KOVO předaly
ceny výhercům z řad
dárců psímu útulku

Každý rok oceňují odbory KOVO
MB štědrost svých členů, zaměstnanců ﬁrmy ŠKODA, kteří se zapojují do sbírky pro psí útulek v Lysé
nad Labem. „Velice si vážíme toho,
že lidé v dnešní době dají část svého
výdělku na dobročinné účely, včetně
příspěvku pro opuštěná zvířata,
která jsou mnohdy na okraji zájmu.
Proto jejich štědrost každoročně
symbolicky odměňujeme,“ říká předseda PR Jaroslav Povšík. Z dárců
proto byla vylosována pětice výherců tuzemských pobytů a zajímavých
věcných cen. Jména výherců jsme
zveřejnili v ŠO č. 3-2017 a minulý
čtvrtek jim byli výhry předány.
Předseda Povšík připomněl, že
sbírky se každoročně účastní především členové odborů KOVO. „Jako
organizaci nás to velmi kultivuje.
Nejsme jen ti, co dělají demonstrace,

stávky, nátlaky, aby získaly něco pro
své lidi, ale také umí otevřít své peněženky, svá srdce pro potřebné ať již
v místech, kde působíme, ale i jinde
v České republice a v zahraničí,“
uvádí J. Povšík. V minulosti odbory
KOVO výrazně podpořily oblasti
zasažené povodněmi, podporují své
členy zasažené vážnými osobními
událostmi. Odbory KOVO rovněž
podporují domovy seniorů, dětské domovy, hendikepované děti. J. Povšík
připomněl, že na všechny vhodné
akce jsou děti z domovů vždy zvány.
Odbory ale dlouhodobě podporují
také sirotky v domově v Aurangabádu, kde sídlí indický závod ŠKODA
AUTO, a kde opuštěné děti patří
k těm nejchudším na světě. Díky
odborům KOVO a ﬁrmě ŠKODA se
zde podařilo velmi modernizovat
zdejší sirotčinec.

Vylosovaní výherci převzali ceny v soutěži pro dárce psímu útulku od zástupců odborů KOVO MB.

ných polotovarů, populární etnické
kuchyně připravované rodilými
kuchaři. Máme jasný plán na to, jak
chceme stravovací službu ve ŠKODA AUTO rozvíjet a určitě jej v první
řadě hodláme detailně představit
právě odborové organizaci KOVO,
závodním lékařům a dalším partnerům ve ŠKODA AUTO a vyslechnout
si jejich doporučení. Následně jej
včas, ještě před otevřením, budeme
komunikovat zaměstnancům ŠKODA AUTO, našim budoucím hostům.
Pro nás je mimořádně důležité, aby
každý náš zákazník odcházel každý
den z každé naší ﬁremní restaurace
spokojený. Aramark působí v České
republice 25 let a své podnikání staví
na dlouhodobém vztahu se všemi
svými klienty a zákazníky, který by
nefungoval bez férového a rovného
přístupu.

Ples odborů
KOVO MB je
téměř vyprodán,
malá tombola
v novém kabátě
V s o b o t u 18 . 2 . 2 0 17 s e
v Domě kultury Mladá Boleslav
od 20 hodin uskuteční 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.
Ples je téměř vyprodán. Novinkou letošního plesu je losování
vstupenek formou vygenerování
náhodných čísel prodaných vstupenek, jako náhrada za malou
tombolu. Držitelé vygenerovaných
vstupenek si odnesou cenu z darů
sponzorů plesu. Výdej cen bude
okamžitě po zveřejnění vygenerovaných čísel vstupenek v Hudební
síni v 1. poschodí DK do 22 hodin.
Dále proběhne tradiční losování
všech vstupenek o hlavní velmi
hodnotné ceny v losovacím bubnu.
Tyto c eny jsou rovněž dary sponzorů plesu.
Předprodej vstupenek na ples,
který je tradičně jednou z největší
událostí plesové sezony v Mladé
Boleslavi, probíhá ve videopůjčovně odborů KOVO MB (budova
M5) pouze do vyprodání zásob
(k dispozici bylo v pondělí již jen
několik desítek vstupenek). 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.

ZPRÁVY Z REKREACÍ
Mimořádná sleva pro členy a zaměstnance od CK Čedok

CK Čedok zajistil exkluzivní slevu pro členy odborů KOVO a zaměstnance ﬁrmy ve ŠKODA v této cestovní
kanceláři ve výši až 25 procent. U zájezdů do vybraných destinací bude kalkulována speciální vyšší sleva,
kterou Čedok ostatním klientům nenabízí. Výběr hotelů a letovisek zahrnuje nejžádanější produkty Čedoku.
S touto nabídkou byl vydán i zvláštní leták, který je k dispozici na odborech KOVO. Pro přehlednost a usnadnění orientace uvádí v tomto letáku základní informace, ceny dospělých osob na pevném lůžku a dětské
ceny na přistýlkách. Podrobnější popisy pobytových míst, ubytování včetně obrázků a další neuvedené ceny
najdou zájemci v hlavních katalozích Čedoku na léto 2017 nebo na internetu. Bližší informace můžete získat
na Odborech KOVO MB, oddělení cestovních služeb a zájezdů u Zuzany Horákové, telefon: 326817440-1,
e -mail: ext.zuzana.horakova@skoda-auto.cz.

Využijte výhodné pobyty v zařízeních odborů KOVO MB

Zrekonstruovaná chata Hraničná, stále vylepšovaná chata Bramberka, skvěle vybavená a příjemná chata
v Harrachově. Odbory KOVO MB nabízejí svým členům zajímavé pobyty v nádherných lokalitách Jizerských
hor a Krkonoš za mimořádně nízké ceny. Vyrazte za zimními sporty, nebo si jen tak odpočinout do některých z našich nabízených objektů. Přesný přehled nabídky i cen naleznete na našem webu. Více informací
o aktuálně volných termínech a cenách poskytne oddělení cestovních služeb a zájezdů.

Vítězný tým fotbalového turnaje DO 40.

DO č. 40 pořádala
tradiční novoroční turnaj
v sálové kopané

Tradiční novoroční turnaj v sálové kopané uspořádala DO č. 40
Odborů KOVO MB v sobotu 28.
ledna ve sportovní hale u Kauﬂandu v Mladé Boleslavi. Turnaje se
zúčastnilo 94 odborářů z haly M13
Octavia. Turnaj zahájil organizátor
všech sportovních akcí DO č. 40
Tomáš Korec, který se turnaje
i aktivně účastnil.
Hrálo se na dvě skupiny a začínaly týmy hráčů, kteří přišli na turnaj
rovnou z práce z ﬂexikontové noční
směny, aby dříve neusnuli, než
začnou hrát. V základní skupině
A zvítězil s devíti body tým Agregát
„A“ a ve skupině B tým Válce také
s devíti body. Oba týmy zůstaly
ve skupině neporaženy a měly
i podobné skóre vstřelených branek
soupeři, a to 14 respektive 13 gólů.

Po vyřazovacích bojích ve čtvrtﬁnále a semiﬁnále se do ﬁnále
probojovaly stejné týmy, co vyhrály
základní skupiny. Po vyrovnaném
ﬁnálovém boji vstřelil 3 minuty před
koncem gól Tomáš Korec z týmu
Válce a upravil skóre na 1:0. Jak
se později ukázalo, tak to byl gól
vítězný. Týmu Agregát „A“ se ani
po velkém tlaku v závěru zápasu
nepodařilo vyrovnat.
Pořadí skončilo následovně:
1. místo Válce, 2. místo Agregát
„A“, 3. místo Agregát „C“. Tyto tři
týmy si odnesly hodnotné ceny
a památeční poháry. Děkuji všem
účastníkům turnaje a budu se těšit,
že se sejdeme v ještě větším počtu
i příští rok.
Předseda DO č. 40
Michal Řídký

 BLESKOVĚ Z VÝROBY
• Montáž Fabia – V minulém
týdnu vznikl dvouhodinový prostoj,
kdy vypadla zadní část závěsu
karoserie z pojezdu. Sami zaměstnanci se obávali o tři lidské životy
zaměstnanců, kteří se nacházeli
pod tímto vozem v době vzniku
závady. O celé situaci hovoř il
předseda PR Jaroslav Povšík s šéfem výroby vozů panem Markem
Jancákem, který přislíbil okamžité
opatření a nápravu, aby k tomuto
již nedocházelo. Mimo tento případ
provedla DO 9 rovněž rozsáhlou
výpomoc pro rodinu svého člena,
který v nedávné době náhle zemřel ve věku pouhých 27 let.
• Svařovna Fabia – v ýroba
celý týden běžela bez problé mů, včetně flexikonta. Ze strany
zaměstnanců je cítit naštvanost
na f lexikonta. Zaměstnanci je
považují za určitý model pracovní
doby s tím, že nejhorší 6. noční
směna je citelně zasahuje - hlavně
starší kolegy.
• Výroba převodovek a náprav
běží bez problémů. Na montáži motorů je problém s blokem a těsností.
Teplota o víkendu se na hale M6
pohybovala na bídných 17 stupních.
Na pracovištích proto musely být
použity přenosné teplomety. Dále
se v této oblasti chystá koncernové
zasedání rady pro motory v Mladé
Boleslavi, které by mělo podpořit
získání dobré pozice společnosti
ŠKODA v rámci koncernu, co se
týče komponentů. Tohoto zasedání
se budou účastnit zástupci odborů
KOVO.

• Svařovna Octavia - Také
v hale M12 došlo kvůli havárii
ke zhoršení mikroklimatických podmínek, lidově řečeno tam byla zima.
Kvůli nouzovému zajištění tepelné
pohody tam musely být instalovány
čtyři infrazářiče. Menší přestávky
z důvodu nepravidelného odběru
lakovny jsou pro tyto těžce pracující
lidi v taktu vítanou malou přestávkou. Mezi lidmi se tady rovněž šíří
heslo – ﬂexisměny ne, spánek ano.
• Výroba Octavia – V hale M13
je bohužel i při těžké, náročné
a přesné práci potřeba řešit zimu
na pracovišti u dopravníku palet.
To, že pracovníci ze Ško-Energa
sdělí, že k vůli nízké venkovní
teplotě v zařízení sahara na konci
dopravníku nemůže být teplota
vyšší, zaměstnance neuspokojuje.
Nebude-li toto dáno do souladu
s teplotními podmínkami vhodnými pro zaměstnance, bude práce
na pokyn odborů KOVO zastavena
do doby, než někdo dá do souladu
to, co stále říká: „Na prvním místě je
člověk!“ Další zprávou z oblasti je,
že v tomto týdnu dojde k fotografování zaměstnanců s novou Octavií,
respektive s jejím faceliftem, jejíž
výroba zde byla zahájena.

Škodovácký ODBORÁŘ
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