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Týdeník odborové organizace
KOVO ŠKODA AUTO a.s.

ODBOR ÁŘ
4. kolo kolektivního vyjednávání dohodu
nepřineslo – posun byl pouze minimální

V úterý 8. března pokračovalo
4. kolem kolektivní vyjednávání mezi
odbory KOVO a ﬁrmou ŠKODA.
Odbory KOVO vstoupily na základě
mandátu konference, Podnikové rady
a názorů členské základny do vyjednávání se základním požadavkem
na růst tarifu o 8 procent na 12 měsíců a s požadavkem na úpravu
dalších složek mzdy, například
zaručeného bonusu. Firma ŠKODA
letos do vyjednávání vstoupila s nabídkou 2,5 procenta od 1. dubna
a 2,5 procenta od 1. ledna 2017
s platností mzdové dohody do 31. 3.
2018, kterou ovšem Rada předsedů
a výbory odborových organizací Kvasin a Vrchlabí odmítly a vyjednávací
tým tedy může pokračovat v dalším

vyjednávání. Je pochopitelné, že
uvedené údaje jsou vstupní a obě
strany budou jednat o kompromisu.
S velmi kladným ohlasem členské
základny a zaměstnanců se setkalo
otištění vstupních návrhů vyjednávacích stran v minulém čísle našeho
týdeníku.
Na 4. kole KV v úterý 8. března
upravil zaměstnavatel svou původní nabídku v těchto bodech:
- růst tarifů o 3% od 1. 4. 2016
a o 2,5% od 1. 1. 2017 (předsunuto o 3 měsíce oproti roční dohodě, z 1. 4. 2017 na 1. 1. 2017)
- jednorázová prémie při naplnění očekávání – příslib jednání
na konci roku 2016 (přesun z původního návrhu konce roku 2017)

Vyjednávací tým
se sešel s výbory
Odborů KOVO Kvasiny
a Vrchlabí i s DO 31
Všech osm členů vyjednávacího týmu Odborů KOVO MB, KV,
VR se ve středu 2. března sešlo
se Závodním výborem Odborů
KOVO Kvasiny v jejich nové zasedací místnosti. Ekonom Jan Miller
podrobně seznámil přítomné se
vstupním mzdov ým návrhem
odborů KOVO a se vstupním návrhem zaměstnavatele. V otevřené
diskusi byly probrány možnosti
dalšího postupu odborů KOVO,
přítomní členové ZV vyjádřili vyjednávacímu týmu plnou podporu
zaměstnanců na svých odborových úsecích.
Dále bylo diskutováno o možném
zavedení atypických směnných
systémů v závodě Kvasiny, jednání o nich je podmíněno dobrým
výsledkem KV o mzdách. Předmětem diskuse byly dále nástupy
do závodu, vysoká ﬂuktuace, kvalita
a počet agenturních zaměstnanců,
nedostatečná kapacita parkoviště,
jídelny a kiosků při vzrůstajícím počtu zaměstnanců. Projevuje se též
kritický nedostatek šatních skříněk,
toalet a umýváren.
Přítomní členové ZV vyjádřili
svou spokojenost s kvalitou a sor-

timentem jídel v restauraci společnosti Eurest, velkým problémem
je i nadále docházková vzdálenost
z mnohých pracovišť a kapacita míst
v jídelně.
Podobně byli v pondělí dopoledne o kolektivním podrobně vyjednávání informováni také členové
výboru Odborů KOVO Vrchlabí.
Vyjednávací tým zde sdělil aktuální
situaci a podrobně vysvětlil požadavky odborů KOVO a nabídku
ﬁrmy, nastíněn byl další postup.
I zde se ovšem diskutovalo o dalších problémech, které tíží zdejší
zaměstnance.
Ve stejném duchu se v pondělí
odpoledne konalo setkání vyjednávacího týmu Odborů KOVO MB
s výborem DO 31 – svařovna Fabia.
Důvěrníci byli seznámení se stavem
KV o mzdách a s přípravou na další
postup Odborů KOVO. Diskutovány
byly modely pracovní doby a možné
termíny hromadné dovolené v roce
2017. V další diskusi bylo hovořeno
o parkovištích i o stravování. Kritice
byl podroben nízký sortiment nabídky jídel hlavně na noční směně,
kapacita jídelny Octavia a vysoké
ceny zboží v kioscích.

Milé kolegyně,
Odbory KOVO Mladá Boleslav,
Kvasiny a Vrchlabí přejí všem ženám,
zaměstnaným ve ŠKODA AUTO a.s.
a ve všech dodavatelských firmách,
vše nejlepší u příležitosti jednoho
z nejvýznamnějších svátků, Mezinárodního dne žen, který byl tento
týden 8. března.
Děkujeme vám za lásku, starostlivost, vaši práci a něžné ženství. To
vše nás velmi obohacuje a inspiruje.

MDŽ

V úctě k Vám
Odbory KOVO MB, KV, VR

- růst týmové prémie v deﬁnovaných provozech od 1. 7. 2016
a od 1. 7. 2017
- jednorázová prémie 2 500 Kč
v dubnu 2016 stažena z nabídky,
bude o ní jednáno na příštím kole
KV v souvislosti s variabilním
bonusem, který zaměstnavatel
na 5. kole KV 15. 3. 2016 představí
Výsledky 4. kola vyjednávání projednávala na svém zasedání Podniková rada ve středu, tedy po uzávěrce tohoto vydání. Odbory KOVO jsou
připraveny dosáhnout nejvyššího
možného výsledku všemi metodami, především pak propracovaným
systémem vyjednávání postaveným
na odborných argumentech. „V pří-

padě, že se nedohodneme, dojde
dle zákona na zprostředkovatele,“
říká předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík. A v případě krachu
tohoto postupu jsou odbory KOVO
připraveny sáhnout k dalším postupům a opatřením.
Podniková rada také projednávala
výsledky zasedání Dozorčí rady ŠKODA AUTO, které se konalo ve čtvrtek
3. 3. 2016 za účasti předsedy PR Jaroslava Povšíka a kol. Miloše Kováře.
Dozorčí rada se především zabývala
výsledky hospodaření v roce 2015,
které následně schválila. Zveřejněny
budou dle pravidel na tiskové konferenci 16. března 2016. Tyto výsledky
jsou velmi důležité směrem k výpočtu
variabilního bonusu.

Vrchlabí postupně navýší výrobu
převodovek, zaměstnance opět
potrápí doprava
V závodě Vrchlabí se bude
potupně navyšovat výroba automatické převodovky DQ200.
„Výroba stoupne až na plánovaných 1900 za den, s největší
pravděpodobností v dubnu,“ potvrzuje předseda Odborů KOVO
Vrchlabí Jaromír Kobrle. Odboráři
zde proto řeší, aby zaměstnanci
při práci na tomto velmi citlivém
a technicky velice náročném
zařízení nebyli přetěžováni. „Zásadně musí být řádně dodržována
norma obsluhy a se stoupající výrobou posilován také personál,“
říká předseda Kobrle.
Odbory KOVO v každém případě
vítají, že o převodovky z Vrchlabí je
velký zájem a zvyšováním výroby
dochází k dalšímu posilování závodu. „Jsme pohledem několika let
zpět velmi rádi, že se celý přerod
našeho závodu podařil a zůstala
zachována práce pro naše zaměstnance, tolik důležitá pro zdejší
region,“ dodává Kobrle. Nedávno
závod vyrobil miliontou převodovku.

Stejně tak je ale nutné nadále hledat takzvanou druhou podpůrnou
nohu, tedy další produkt do výroby.
Na tom ﬁrma s podporou odborů
stále průběžně pracuje, ale je to
skutečně otázka běhu na dlouhou
trať.
Odbory KOVO se ve Vrchlabí
stále snaží zlepšovat podmínky pro
zaměstnance, nedávnu tu například
otevřeli nově zrekonstruovanou jídelnu. Zdejší zaměstnance, ale také
dodavatele a ﬁremní logistiku brzy
opět potrápí pokračující dopravní
omezení související s rekonstrukcí
zdejších silnic, jež si přes zimu daly
krátkou pauzu.
Rekonstrukce silnic ve Vrchlabí
měly pauzu jen pár měsíců a podle
Krkonošského deníku nyní opět
pokračují. Zejména řidiči tak musí
počítat s omezeními, a to v Nádražní ulici nejméně do poloviny
května ve třech fázích. V té první je
do 20. března uzavřen úsek od kruhové křižovatky na mostu po výjezd
z parkoviště Lidlu.

Kolektivní vyjednávání
začne také v integracích
a agenturách práce
Odbory KOVO zahájí kolektivní
vyjednávání také v integrovaných
ﬁrmách. Po úspěchu ve společnosti
Johnson Controls, kde díky silné
podpoře zaměstnanců a členů odborů KOVO došlo k navýšení mezd
i některých beneﬁtů, a to i přes
počáteční odmítavý postoj ﬁrmy.
Vyjednávání chtějí odbory KOVO
v následujících dnech zahájit také
ve společnostech Lipraco, Eurest,
Doba, FOKUS, SAPE a AB Facility
stejně jako v Zaměstnanecké pojišťovně ŠKODA a ve Ško-Energo,
kde je jednání především závislé
na výsledku kolektivního vyjednávání v automobilce. I zde ovšem bude
růst mezd závislý na vyjednávání,

v němž je nezbytná podpora silné
členské základny.
„ Zahájeno bude vyjednávání
také v agenturách práce, kde již pro
zaměstnance vyjednáváme nejen
beneﬁty v sociální oblasti, ale také
růst mezd. I zde je snaha o stejný
poměr růstu mezd jako ve ŠKODA
AUTO,“ podotýká Ivona Fajčíková,
koordinátorka oblasti agenturního personálu a integrací Odborů
KOVO. Finálních dohod zde tedy
bude dosaženo až po vyjednávání
právě ve ﬁrmě ŠKODA. Průběh
kolektivního vyjednávání v agenturách a integrovaných ﬁrmách pro
vás samozřejmě budeme rovněž
sledovat.
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EXPRES
Podniková rada
se zabývala kolektivním
vyjednáváním
Ve středu zasedala Podniková rada a Rada předsedů odborů
KOVO ve ŠKODA AUTO. Zabývala se aktuálními událostmi
v odborech KOVO, ve ŠKODA
AUTO a řešila řadu záležitostí,
které se dotýkají členů, zaměstnanců v oblastech výroby,
sociální a například i tématem
revitalizace zeleně. Rada se
pochopitelně zabývala zejména kolektivním vyjednáváním
a její členové mohli diskutovat
s členem představenstva odpovědným za oblast personalistiky
Bohdanem Wojnarem, hlavním
vyjednavačem ﬁremního týmu.
V lakovně byla zrušena
plusová směna ﬂexikonta
Minulý pátek byla zrušena
plusová směna ﬂexikonta v lakovně. Důvodem byly přeplněné
zásobníky nalakovaných karoserií. Ty byly následkem menších
prostojů ve výrobě způsobených
několika technickými výpadky.
Dotčeným zaměstnancům byla
dle uzavřené dohody vyplacena
náhrada mzdy ve výši denního
výdělku.
Odbory KOVO MB
navštívili zástupci
regionálního pracoviště
OS KOVO
Výměna informací a zkušeností, aktuální situace v odborech KOVO, ve ŠKODA AUTO,
kolektivní vyjednávání, vzdělávání a zastupování mladých a učňů
i situace ve ﬁrmách ve Středočeském kraji. Nejen to bylo
na programu přátelského setkání
skupiny pracovníků regionálního pracoviště OS KOVO pro
Středočeský kraj a Prahu v čele
s dr. Milanem Fialou se zástupci
Odborů KOVO MB ve ŠKODA
AUTO minulý týden. Zástupce
regionálního pracoviště přivítal
předseda PR Jaroslav Povšík,
který rovněž poskytl podrobné
informace o aktuální situaci
a vyjednávání o mzdách.
Do 15. 3. se lze přihlásit
na velký bowlingový
turnaj Odborů KOVO MB
V termínu od 21. 3. 2016
do 26. 4. 2016 se uskuteční již
XXVIII. ročník bowlingového turnaje pořádaný sportovní komisí
Odborů KOVO MB. Hrací doba
bude tradičně pondělí až pátek
od 16 do 18 hodin. Turnaj je vypsán pro členy Odborů KOVO MB
a uzávěrka přihlášek je do 15. 3.
2016. Podat ji můžete na pokladně odborů společně s řádně vyplněnou přihláškou. Startovné pro
družstvo činí 200 korun, tedy jen
50 korun na člena týmu. Družstva
jsou složena libovolně ze čtyř hráčů/ček a před zahájením si každé
družstvo vylosuje dráhu, kterou
má k dispozici na 2 hodiny včetně
tréninku (cca 3 zkušební hody
pro hráče). Kontakty i aktuální
informace naleznete na našem
webu odborykovomb.cz.

Počet agenturního personálu
se drží nad průměrem

Počet agenturních zaměstnanců
ve ŠKODA AUTO začal mírně klesat v Mladé Boleslavi a Kvasinách,
naopak stoupá v závodě Vrchlabí.
Stále tedy překračuje průměr 2 500
zaměstnanců dohodnutý v Chartě
agenturního zaměstnávání. Odbory KOVO pokračují ve snaze, aby
část agenturního personálu podle
dohodnutých pravidel přecházela
do kmenového stavu ŠKODA AUTO
a zároveň byla udržována daná
průměrná hladina počtu agenturních
pracovníků a byla tedy dodržována
Charta agenturního zaměstnávání.

Nepřicházejte
o státní
příspěvky
Doplňkové penzijní spoření
s příspěvkem zaměstnavatele
850 Kč měsíčně využívá již valná
většina našich zaměstnanců.
Od dubna 2016 dohodly Odbory
KOVO s ﬁrmou Škoda Auto navýšení tohoto příspěvku na 900 Kč
měsíčně, což je určitě velkou
motivací pro sjednání právě tohoto spoření na penzi.
Rádi bychom vám připomněli
další výhodu Doplňkového penzijního spoření, kterou je státní
příspěvek. Jsou ještě ve ﬁrmě
zaměstnanci, co možná nezaregistrovali změnu poskytování státního
příspěvku (platnou od r. 2013),
spoří méně než 300 Kč měsíčně
a přichází tím o státní příspěvky.
Spořte si alespoň 300 Kč měsíčně
a získejte od státu 1080 Kč ročně.
Chcete-li získat od státu maximum státního příspěvku, spořte si
1000 Kč měsíčně a získejte od státu 2760 Kč za rok.
Od letošního roku je možné
sjednat Doplňkové penzijní spoření
se státní podporou i klientům mladším 18 let. V roce 2017 pak dojde
k další pozitivní změně, týkající se
slevy na dani, která může být až
3600 Kč ročně. Tomuto tématu se
budeme věnovat podrobněji v některém z dalších příspěvků.
Na závěr připomínáme ještě
Prémii od O dbor ů KOVO M B.
Členové odborů KOVO mohou
stále získat jednorázovou ﬁnanční
„Prémii Odborů KOVO MB“, pokud
si uzavřou novou smlouvu nebo si
zvýší spoření u PSČP prostřednictvím pracoviště Odborů KOVO
M1 v Krčku /110. Více informací
vám poskytne p. Radka Manáková,
telefon 17403.

Zejména to zajistí stabilitu a větší jistoty pro agenturní pracovníky a také
pro dané pracovní týmy v podniku.
„Objednávka počtu agenturních
pracovníků na březen v Mladé Boleslavi je 1842, což je o 50 méně
než v předchozím měsíci. V závodě
Kvasiny je objednávka o 7 nižší, tedy
na březen se předpokládá 1047 pracovníků,“ říká Ivona Fajčíková, koordinátorka pro oblast agentur a integrací odborů KOVO. Neobvykle stoupl
počet v závodě Vrchlabí, a to ze 44
v únoru na březnových 61. Souvisí to
pravděpodobně s postupným navy-

šováním výroby převodovky DQ 200.
Jak jsme již informovali, k překročení dohodnutého průměru došlo
s ohledem na obrovskou poptávku
po vozech Octavia z Mladé Boleslavi a modelu Superb z Kvasin.
Zároveň v Kvasinách přichází nové
modely, které si vyžádají až 2 000
dalších zaměstnanců, které bude
v této oblasti s minimální nezaměstnaností velmi těžké sehnat. Už nyní
v Kvasinách zaznamenávají potíže
s kvalitou personálu, neochotou
pracovat na složitějších operacích
a také s jazykovou bariérou.

Odbory KOVO MB pořádají
4. ples seniorů - nejen pro seniory

Odbory KOVO MB pořádají 8. 4. 2016 v Domě kultury Mladá Boleslav
od 19.00 hodin 4. ples seniorů Odborů KOVO MB. Tento ples je prakticky
uzavřením plesové sezóny v Mladé Boleslavi a je zajímavou akcí určenou
nejen pro členy Klubu důchodců Odborů KOVO MB, kteří se tak sejdou
u příjemné muziky, popovídají si a zatančí, ale rovněž i pro všechny další
příznivce tancování bez věkového omezení.
O hudbu k tanci se postará oblíbená Vinšovanka a potěší i další program.
Součástí bude i slosování vstupenek o hodnotné ceny.
Vstupenky na ples jsou již v prodeji, a to denně od 3. 3. 2016 ve videopůjčovně Odborů KOVO MB, budova M5 v době od 9 - 18 hodin. a to
každý čtvrtek v Klubu důchodců, Dukelská ulice 1421, vedle Domu kultury
v Mladé Boleslavi, v době od 9 - 11 hodin, nebo Cena pro člena 100 Kč,
ostatní 250 Kč. Kapacita stolového uspořádání je cca 400 míst.

P

oliklinika ve ŠKODA AUTO zavedla
novinku, která pomůže hendikepovaným lidem, kteří nemohou vyjít schody
do patra. Na schodiště byla umístěna plošina, která jim umožní přepravu k ordinacím
a dalším službám lékařů v patře kliniky. „Tuto
velmi potřebnou novinku vítáme, pomůže
jistě mnoha lidem, kteří zdejší zdravotnické
zařízení využívají, zejména z řad bývalých
zaměstnanců ﬁrmy,“ říká koordinátor oblasti
BOZP a výroby odborů KOVO Miloš Kovář.
Polikliniku kromě zaměstnanců využívají také
externí pacienti s přístupem přes třetí bránu
a mezi pacienty jsou také starší lidé, nebo
i vozíčkáři. Plošina zde velmi dlouho chyběla.

Zpráva

Poděkování pro sportovce:

Děkujeme Odborům KOVO
MB, zastoupeným p. Halamíčkem a Klubu důchodců
odborů KOVO v zastoupení
předsedkyně Evy Řehákové
za vřelá slova a dary k naší
diamantové svatbě konané
27. 2. 2016 v zrcadlovém sále
Kosmonoského zámku.
Děkujeme.
Manželé Loudovi

Fotbalové družst vo odborů
KOVO MB př ibírá nové členy
do svého týmu
Požadavky:
- musí být pochopitelně členem Odborů KOVO MB
- hráč v současné době aktivně nehrající žádnou registrovanou soutěž,
(výjimku tvoří hráči starší 40 let)
Zájemci se mohou hlásit u vedoucího družstva p. Dušana Salače na tel.
605293939 nejpozději do 20. 3. 2016.

SERIÁL

Jaké výhody mají zaměstnanci navíc díky kolektivnímu vyjednávání

Nejen mzdy, které rostou kontinuálně každý rok, ale také řada dalších
výhod vychází z kolektivního vyjednávání odborů KOVO, které by ve ﬁrmě,
jakou je ta naše, bez každoročního tlaku odborářů neexistovaly. Řadu z těchto věcí se odborům KOVO v průběhu
dlouholetého vyjednávání podařilo
sjednat nad rámec platných právních
předpisů a zakotvit nejen v kolektivní
smlouvě (KS), ale i v souvisejících
dohodách se zaměstnavatelem.
5. díl
KAPITOLA E
(Sociální politika)
Pro zabezpečení sociálních potřeb zaměstnanců vyčleňuje zaměstnavatel ﬁnanční prostředky,
o jejichž výši a využití spolurozhodují odbory.
Objem ﬁnančních prostředků pro
příslušný kalendářní rok vyčleňuje
zaměstnavatel do výše dohodnuté
smluvními stranami kolektivní smlouvy. O výši a používání prostředků je
na každý kalendářní rok sestavován
rozpočet, který se po dohodě smluvních stran stává součástí kolektivní

smlouvy jako dohoda s označením
E I/příslušný rok.
Při kolektivním vyjednávání se
nám podařilo vyjednat celou řadu
nadstandardních věcí, např.:
• Odměna při pracovních výročích
při nepřetržitém trvání pracovního poměru 3, 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45 let. Vyplacená
částka odpovídá tisícinásobku
počtu let trvání zaměstnaneckého poměru.
• Odměna při odchodu do důchodu ve výši 2 průměrných
měsíčních výdělků.
• Program seniority ŠA – seniorem
se stává zaměstnanec po 30
letech trvání zaměstnaneckého
poměru. Program garantuje zvýšenou ochranu pracovních míst,
doplatky při poklesu mzdy, dny
placeného volna navíc, sociální
výpomoc při skončení pracovního poměru apod.
• Při narození dítěte obdrží jeho rodiče/zaměstnanci částku 5.000,Kč na každé narozené dítě.
• 4 dny placeného volna ročně
osamělým zaměstnancům pe-

čujícím o dítě ve věku do 12 let
• 2 dny placeného volna roč ně matkám pečujícím o dítě
ve věku do 12 let
• 5 dnů placeného volna ročně pro
osoby se zdravotním postižením
• 5 dnů placeného volna na absolvování rekondičního pobytu vybraným zaměstnancům a uhrazení 50 - 60% ceny pobytu.
• Příspěvek na rekreační pobyt
ve výši až 2.500 Kč/rok.
• Příspěvek na jesle ve výši 500
Kč/měsíc.
• Příspěvek ve formě Zdravotních
beneﬁtů až 700 Kč/rok.
• Příspěvek na stravování, garance průměrné ceny tří základních
jídel včetně polévky 24,40 Kč.
• Bezúročné zaměstnanecké zápůjčky na rekonstrukci nebo zakoupení vlastního bydlení ve výši
150.000 Kč resp. 400.000 Kč.
• Doplňkové penzijní spoření pro
zaměstnance ve výši 900 Kč/
měsíc (od 1. 4. 2016).
• Pomoc rodině při úmrtí zaměstnance ve výši 30.000 Kč partnerovi a 50.000 Kč na každé dítě.

Otevření chráněného pracoviště v CKD centru se zúčastnili zdejší zaměstnanci, zástupci Odborů KOVO MB i ﬁrmy ŠKODA.

V úterý bylo otevřeno
nové chráněné pracoviště
v CKD centru

8. března bylo oﬁciálně otevřeno za účasti předsedy Podnikové
rady Jaroslava Povšíka, člena
představenstva za oblast personalistiky Bohdana Wojnara, člena
představenstva za oblast výroby
Michaela Oeljeklause, vedoucího logistiky značky Jiřího Cee
a vedoucího CKD centra Lubora
Šrámka nové chráněné pracoviště v CKD centru, kde se připravují
rozložené vozy pro zahraniční
závody ﬁrmy ŠKODA.
„Cílem bylo vybudování pracoviště, kde najdou důstojné uplatnění
zaměstnanci č asto opotřebení
náročnou a mnohaletou prací ve ﬁrmě, ale také lidé s různými druhy
hendikepu či matky samoživitelky.
Inspirovali jsme se v závodě Volkswagen ve Wolfsburgu, kde řadu let
úspěšně funguje projekt Westrampe,“ říká předseda Podnikové rady
Jaroslav Povšík, který s myšlenkou
na toto pracoviště přišel. Podotýká,
že cílem je co nejvíce integrovat
kolegy s pracovním omezením v týmech s ostatními zaměstnanci, aby
nebyli jakkoli vytlačováni z kolektivu.
„Tento projekt jsme řešili již v rámci kolektivního vyjednávání, kde byla
dána jedna z priorit, že vzniknou,
nebo se rozšíří, podobná pracoviště
v závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí,“ říká předseda
Povšík. „Toto pracoviště nám nepřinese zisky ani slávu, ale je obrovskou
pomocí lidem, kteří to potřebují,
potěší naše i jejich srdce. Děkujeme
všem, kteří se na tomto projektu
podíleli a přiložili ruku k dílu,“ dodává
předseda Povšík. Podle něho by se
projekt měl rozšiřovat i pro vozíčkáře

a další hendikepované zaměstnance.
„Těší nás, že zde vzniklo 54 pracovních míst, kde mohou zaměstnanci být prospěšní podniku i sobě.
Díky uzpůsobení pracovišť v logistice může být zaměstnanec členem
našeho týmu, i když má některá
omezení. Investovali jsme zhruba
3 miliony korun,“ říká člen představenstva za oblast výroby Michael
Olejeklaus.
Zaměstnanci tak budou pracovat
v běžných týmech, jen náročnější
část prací, které by s ohledem
na své omezení nemuseli zvládnout,
za ně udělají ostatní kolegové. Stejně tak budou dostávat odpovídající
týmové odměny. „Za tímto účelem
byly také zdejší haly upraveny jako
bezbariérové, uzpůsobeny byly
vstupy, některá pracoviště, sociální
zázemí, šatny i stravování,“ říká
Lubor Šrámek, vedoucí CKD centra.
„Na novém pracovišti máme
dobrou práci. Balím materiál, který
se posílá do zahraničních závodů.
Těší mě, že s ostatními kolegy
tvoříme dobré týmy,“ říká Alena
Mišanková, která je matkou samoživitelkou a uvítala proto možnost
pracovat v CKD centru na jednu
směnu. Práci zde našel také 60letý
dlouholetý zaměstnanec automobilky Vladimír Slanina. Přes 40 let
pracoval na různých pracovištích
na montáži a ve svařovně. Zdraví
už mu neslouží ale tolik, aby tak náročnou práci zvládal. „Jsem vděčný
za možnost pracovat zde a mít tak
ještě práci, kterou dokážu dělat
ve zdejším dobrém kolektivu,“
dodává Slanina, který připravuje
obalový materiál pro CKD centrum.

Vyjednávací tým
Odborů KOVO MB
byl hostem výboru DO 38
Ve středu 2. března se vyjednávací tým Odborů KOVO sešel s výborem Dílenské organizace (DO)
38. Přítomní zástupci zaměstnanců
v DO 38 byli podrobně seznámeni
se stavem kolektivního vyjednávání
o mzdách po 3 kolech KV včetně
dalšího možného vývoje postupu
odborů KOVO, tedy například možnost realizace mítinků, jednání před
zprostředkovatelem, stávky.
Dalším předmětem diskuse bylo
registrování členů v DO podle místa výkonu práce, o kterém se nyní
uvnitř organizace vedou diskuze.
Záměr odborové organizace podrobně objasnil předseda PR Jaroslav Povšík a koordinátor oblasti
BOZP a výroby Odborů KOVO MB
Miloš Kovář. Velké kritice bylo podrobeno převádění odpracovaných
přesčasových hodin na tzv. konto
lázně. Tyto hodiny potom nejsou

vykazovány jako přesčasová práce,
a není za ně možno obdržet příplatek nebo náhradní volno.
Diskutovalo se i nad dalšími tématy, která se členů každodenně
dotýkají. Přítomní důvěrníci například
vyslovili svou spokojenost s kvalitou
a sortimentem jídel v restauracích
společnosti Eurest. Naopak jim ale
vadí vysoké ceny doplňkového prodeje
a zboží v kioscích. Stejnou kritiku vyslovili také členové dalších DO, které
vyjednávací tým aktuálně navštěvuje.
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