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Týdeník odborové organizace
KOVO ŠKODA AUTO a.s.

ODBOR ÁŘ
Vyjednávání o mzdách pokračovalo 6. kolem

Bonus za výsledky bude rekordní,
přesáhne 28 500 Kč
Automobilka ŠKODA zveřejnila
výsledky svého hospodaření za rok
2015, od kterého se odvíjí výpočet
výše takzvaného variabilního bonusu. Ten je navíc výrazně vylepšen
díky dohodě odborů KOVO, které
zajistily v rámci předchozích kolektivních vyjednávání jeho dostatečnou základnu a zajistily také jeho
dostupnost pro každého zaměstnance včetně výjimek. S ohledem
na rostoucí zisk ﬁrmy v uplynulém
roce je hodnota variabilního bonusu
skutečně rekordní.
„Tímto výpočtem hodnota bonusu
za rok 2015 činí 28 520 korun,“ říká
předseda PR Jaroslav Povšík. Nejméně o tuto částku již zaměstnanci
nepřijdou a zároveň ani o navýšení
hodnoty příspěvku na penzijní připojištění o 100 Kč. Není zcela vyloučeno, že v průběhu vyjednávání ještě
dojde řada na téma jednorázové
platby nebo zaokrouhlení bonusu,
odbory KOVO se ale nyní soustředí
především na vyjednávání růstu
tarifu, které bude náročnější, než
to zpočátku vypadalo. Firma sice

přišla s poměrně líbivou vstupní
nabídkou, kterou alespoň neurazila
zaměstnance jako v minulých letech kdy dala téměř nulové návrhy,
nicméně dále pak svoji nabídku již
nijak nezvýšila.
To vše v době, kdy za sebou mají
zaměstnanci jeden z nejnáročnějších roků, pracovali ve ﬂexikontech
i v nejvyšším možném taktu výroby.
Snášeli a bravurně zvládli náběhy
nových modelů a stejné výzvy mají
před sebou také v tomto roce. Firmě se navíc daří i nadále, v lednu
i v únoru prodeje rostly a růstový
kurs má v plánu i letos. To pochopitelně neznamená jen růst prodaných
aut a vidinu vyššího příjmu, ale stále
více a více práce požadované po zaměstnancích. Navíc se v nejbližší
době předpokládá další zvýšení zátěže prostřednictvím modelů pracovní doby a ještě vyšší ﬂexibility. Toto
pochopitelně není možné udělat bez
řádného ohodnocení.
Odbory KOVO jsou za této situace připraveny vyjednávat co nejlepší
výsledek tak dlouho, jak to bude

možné. Dohoda by měla padnout
do konce března, protože v té době
vyprší současná mzdová dohoda.
Ve vyjednávání lze ale pokračovat
i po tomto datu a případně v souladu se zákonem využít institut tzv.
zprostředkovatele. Pokud by i tento
postup zkrachoval, přistoupily by
odbory KOVO k déletrvající stávce,
a to delší než 5 dnů. Zároveň odbory
KOVO zahájily pasivní rezistenci.
V úterý 22. 3. 2016 se konalo
6. kolo K V o mzdách. V úvodu
jednání byly zrekapitulovány pozice
obou stran po 5. kole KV.
Zaměstnavatel poté předložil
upravenou nabídku do KV – dohoda na 2 roky, nárůst tarifů o 3,3 %
od 1. 4. 2016 a o 2,5% od 1. 1. 2017.
V ostatních složkách zůstala nabídka od minula nezměněna.
Zaměstnavatel upravil v následujícím kroku svou nabídku o vyplacení
jednorázové platby 1 000 Kč za měsíc duben 2016 a navýšení zaručeného bonusu na 1,35 dekretového
platu od roku 2017 a v druhém kroku
pak navrhl vyplacení jednorázové

platby ve výši 2 500 Kč za duben
2016, čímž se vrátil ke svému původnímu návrhu z 1. kola KV.
Vyjednávací tým v souladu s uloženým mandátem PR označil tuto
nabídku za nedostatečnou. Přesto
byla na dnešní den svolána mimořádná PR, kde bude tato nabídka
předložena, vysvětlena a diskutována. Odbory KOVO nabídly na toto
mimořádné zasedání účast ekonomického experta ﬁrmy ŠA, člena vyjednávacího týmu zaměstnavatele.
Firma se v tomto případě chová
zajímavě. Pokud vysvětluje výsledek
KV některé z velkých ﬁrem v ČR,
používá výpočet, který výsledek
marginalizuje, ale ve vlastním případě takovýto výpočet předkládá
zaměstnancům. V 6. kole navrhl nejprve jednorázovou platbu 1 000 Kč
a potom se vrátil znovu na 2 500 Kč
(mimochodem vloni bylo po tříhodinové stávce vyplaceno 4 000 Kč).
Příští kolo KV se koná v úterý
29. března v PTG.
Mzdové dohody KS v yprší
31. 3. 2016.

Odboráři vznesli výhrady k job rotacím ve Škodovce
Přeřadí vás na jiné místo. Prý
abyste si vyzkoušeli také jinou
práci a naučili se toho mnohem
více. Třeba se ve vás projeví dosud
skrytý potenciál multifunkčního zaměstnance. S nadsázkou řečeno,
asi tak si ﬁrmy představují takzvané
pracovní rotace, kdy je zaměstnanec po určité době přeřazen na jiné
pracovní místo v nepříliš „vzdáleném“ oboru. Stejný systém jako
mnoho jiných i jako celý koncern
Volkswagen zavedla ﬁrma ŠKODA,
ne vždy to má ale pozitivní přínos,
jak se ukazuje v praxi samotné.
Například podle předsedy DO 1
Petra Haranta je nutné zapracovat na řešení zaměstnanosti také
v interní oblasti. V té souvislosti

Čtyři dny volna!

Veselé Velikonoce
přejí Odbory KOVO
MB, KV, VR

připomněl, že je potřeba se zaměřit
na způsob aplikace job rotací v některých oblastech ve ﬁrmě. Podle
člena představenstva odpovědného
za personalistiku Bohdana Wojnara
bude ﬁrma na tomto tématu ráda
vést s odbory KOVO dialog a hledat
cesty k dalšímu zlepšování. „Je to
široké téma, které může v budoucnu
dosáhnout i dalších možností včetně rotace mezi značkami VW, aby
docházelo k rozvoji a nedocházelo
ke zkostnatění. Není to jednoduché
téma, je pro nás z dlouhodobého
hlediska velice důležité. Svět směřuje k novým trendům,“ říká Wojnar.
Předseda DO 18 Miroslav Hanke
podotkl, že je zřejmě příliš krátká
doba na hodnocení, ale rotací podle

něho ﬁrma mnohdy vytvoří dva nové
učedníky, když jim přehodí pracovní
pozice, znovu od začátku se musí
vše učit. „Dělají se z nich hlupáci,
kteří se musí učit něco, co neumí
a mnohdy nechtějí dělat. Nesetkali
jsme se s pozitivním názorem,“
dodává Hanke. Podle Wojnara se
tak ale zaměstnanci naučí mnoho
nového, a pokud někdo dělá práci 20
let, může již ve svém oboru zůstávat
„stát“ na jednom místě.
Předseda PR Jaroslav Povšík
v té souvislosti kritizoval přístup některých vedoucích, kteří provádí job
rotace špatně a se zaměstnancem
zachází neadekvátně. Předseda
DO 12 Karel Matějka doplnil, že
za provedením job rotace může být

Vyjednávací tým
se sešel s výbory DO
2, 24, 26, 27, 28, 29 a 35

Minulý čtvrtek se ve velké zasedací místnosti v hutích sešli
důvěrníci celkem sedmi Dílenských
organizací, aby se setkali s vyjednávacím týmem Odborů KOVO MB.
Vedoucí vyjednávacího týmu
a předseda PR Jaroslav Povšík
podrobně informoval o průběhu letošního KV o mzdách a o jeho stavu
po 5. kole kolektivního vyjednávání.
Informaci doplnil ekonom Jan Miller.
V následné diskusi byly naznačeny
další možné varianty postupu odborů KOVO, cílené na co nejlepší
výsledek vyjednávání o mzdách
s využitím zprostředkovatele, včetně
příprav a organizace časově neomezené stávky.

V další části jednání hodnotili
přítomní zástupci zaměstnan ců kvalitu a sortiment jídel v restauracích Eurest a stěžovali si
na vysoké ceny zboží v kioscích.
Kritizována byla hlavně snížená
možnost výběru jídel v odpolední
a noční směně.
Dotazy směřovaly též do oblasti
rehabilitace – možnost týdenního lázeňského pobytu pro seniory a ženy
pracující dlouhodobě v kancelářích
na ranní směnu či organizování plánované rehabilitace v 5 dnech volna
na poliklinice ŠA.
Veškerými vznesenými náměty
se Odbory KOVO budou bezprostředně zabývat.

někdy snaha vedoucího se zbavit
pro něho nepohodlného zaměstnance. „Takové případy jsme připraveni
řešit a zabránit tomu,“ reaguje Wojnar. Podle něho dobrý vedoucí musí
vést kvalitní personální práci, hovořit
s podřízenými, řešit a napomáhat
rozvoji jejich kariéry. Odboráři ale
kritizovali, že mnozí vedoucí jsou
k zaměstnancům příliš přísní a ti
pak k němu nejsou upřímní, aby mu
řekli pravdu o skutečném stavu věcí.
Firma má také vysláno v zahraničí
více než 200 zaměstnanců často
i s rodinami. „Pochopitelně každý přemýšlí, zda je to pro něj výhodné, bojí
se, co bude po návratu, bojí se ztráty
vztahů. Je důležité, aby s tím management uměl pracovat.“ dodal Wojnar.

Závod Vrchlabí
se stal
továrnou roku

Výrobní závod ŠKODA AUTO
ve Vrchlabí získal vyznamenání
‚Továrna roku 2015. Tato cena byla
předána dne 1. března 2016 v Ulmu
v Německu. Rozhodujícím faktorem
pro rozhodnutí poroty o udělení titulu
‚Továrna roku‘ v kategorii ‚Vynikající
rozvoj závodu‘ byla rychlá a úspěšná transformace vrchlabské továrny
ze závodu na výrobu vozů v závod
na výrobu komponentů. O to se zasadily rovněž odbory KOVO, které
nejen pomohly získat potřebnou
investici, ale zároveň se zasadily
o citlivé řešení zaměstnanosti a individuálnímu přístupu k zaměstnancům během této složité doby.

Ročník XXIII
číslo 11
24. 3. 2016

EXPRES
Vedoucí indického
závodu ŠKODA navštívil
Odbory KOVO MB
V pondělí odpoledne navštívil
předsedu PR Jaroslava Povšíka ředitel indického závodu
SAIPL Sudhir Rao. V rámci
této informační schůzky řešili
situaci v tomto indickém závodě
společnosti ŠKODA, zejména
s důrazem na personál. Vzájemně si rovněž vyměnili informace,
například o probíhajícím kolektivním vyjednávání v českých
závodech. Rozhovor s p. Rao
nabídne již příští vydání ŠO.
Vyjednávací tým
se setkal s dalšími
výbory DO
Členové vyjednávacího týmu
dále pokračují s podrobným
informováním výborů přímo
v jejich dílenských organizacích.
Kromě Podnikové rady jsou tak
výbory důkladněji informovány
a zároveň jsou řešena i další
témata, která zaměstnance
v konkrétních oblastech trápí či
zajímají. Ve středu se vyjednávací tým sešel s výbory DO 21,
22, 23 v oblasti nářaďovny a setkání s dalšími DO se plánují.
Flexikonto v lakovně
bylo opět odvoláno
V lakovně MB a přidružených
pracovištích byla opět odvolána
noční plusová směna ﬂexikonta,
která byla vyhlášena na termín v pátek 18. 3. 2016 noční
směnou. Důvodem byly přeplněné zásobníky nalakovaných
karoserií. Ty byly následkem
menších prostojů ve výrobě.
Dotčeným zaměstnancům byla
dle uzavřené dohody vyplacena
náhrada mzdy ve výši denního
výdělku.
Ve středu se uskutečnilo
setkání se zástupci
agentur práce
Předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík se zúčastnil setkání personalistiky ﬁrmy ŠKODA,
Odborů KOVO MB a zástupců
agentur práce působících v systému Master Vendor. Cílem
pracovního setkání bylo řešení
některých témat v souvislosti
s fungováním tohoto, ale například i kolektivního vyjednávání,
ﬁnancování atd.
Firma ŠKODA bude
chytat přemnožené
divoké králíky
Je to trochu úsměvný problém, ale zároveň docela složitý. V areálu podniku je totiž každý rok stále více přemnožených
divokých králíků. Pro zvířata
ani pro člověka to však s ohledem na hustý provoz a těžkou
techniku v závodě není vůbec
ideální. Firma proto chystá plán
na jejich chytání. Pomoci mají
i cvičené fretky. Odchycená
zvířata jsou ze závodu šetrně
odvážena.

Nové inovace a nápady DO12 pro omezení krádeží kol
a zlepšení podmínek na parkovištích pro zaměstnance

NOVÁ PARKOVIŠTĚ
PRO ZAMĚSTNANCE V ČESANĚ

Koncem roku 2015 se podařilo pro zaměstnance Česany vytvořit dvě plochy pro parkování
pro zaměstnance. Jedna vznikla
po demolici mlýna a druhá vedle
nově budovaného emisního centra
po původně pouze hrubě zpevněné
parkovací ploše. Ač kapacitně mají
parkoviště pokrývat potřeby zaměstnanců technického vývoje, stále to
nestačí. „I kdybychom otevřeli další
parkoviště, bude opět plné,“ konstatuje předseda DO12 v Česaně Karel
Matějka.
„Problém vidíme v tom, že naše
parkoviště jsou využívána externími
ﬁrmami a zaměstnanci okolních
ﬁrem a institucí,“ říká Matějka.
Zcela v pořádku ale není ani přístup některých zaměstnanců, kteří
nedodržují při parkování základní
průjezdní pravidla. Nejprve je však
potřeba udělat pořádek v tom, kdo
využívá naše parkoviště. Odbory
KOVO MB proto intenzivně a konstruktivně pracují s oddělením ES
a snaží se tuto problematiku řešit.
Jednou z možností řešení by bylo
omezení vjezdu na parkoviště pouze
držitelům MFA karet, bohužel to by si
vyžádalo nákladnou investici.

Strategický význam v řešení
tohoto problému by mohl být v realizaci parkovacího domu, který by
zajistil nejen zvýšení kapacity, ale
také možnost budoucího rozvoje
objektů se zkušebnami a laboratořemi pro potřeby technického vývoje.
Na tuto potřebu zaměstnanců je
potřeba upozornit vedení značky
ŠKODA a zajistit garanci její realizace v krátkém horizontu.
Odbory KOVO DO12 v Česaně
řeší podněty členů konstruktivně
ve spolupráci s oddělením ES/2.
Disponuje několika návrhy na zlepšení kapacit pro parkování vozů,
motocyklů a bicyklů a také možnosti
omezení krádeží, které ﬁrma v současné době vyhodnocuje. „Věříme,
že u většiny návrhů bude přihlédnuto
k potřebám našich zaměstnanců,“
říká Matějka.
Příklady návrhů odborů KOVO
MB DO12 v Česaně:
Pro motorové centrum rozšířit
parkoviště k Akumě, dále vytvořit
a zastřešit stání pro motocykly
a také vytvořit parkování pro návštěvy, které momentálně zcela chybí.
Pro cyklisty jsou připraveny návrhy pro lepší zabezpečení proti

krádeži formou navrženého oplocení
pod technologickým centrem s MFA
vstupem, které eliminuje časté krádeže kol. Pro konstrukční centrum
navrhujeme podobné opatření
s podporou již instalovaného kamerového systému. Dále navrhujeme
možnost dobíjení elektro kol včetně
jejich maximálního zabezpečení
proti odcizení. U těchto podnětů
dochází dokonce již v této době
k postupnému naplňování.
O koncept parkovacích ploch pro
zaměstnance, který tvoří oddělení
ES/2 se Odbory KOVO MB dlouhodobě zajímají a poskytují odpovědným pracovníkům velké množství
podnětů, které se často promítnou
v menším či větším rozsahu i v jednotlivých realizacích. Aktuálně bude
společným cílem vyhodnotit užívání
parkovacích ploch, prověřit dopady
nové výstavby na stávající parkoviště a připravit co nejjednoznačnější
argumentaci pro podporu výstavby
parkovacího domu, který zajistí nejen potřebnou kapacitu s rozumným
časovým výhledem, ale i rozsáhlou
centralizaci parkovacích ploch, která
má taktéž do jisté míry pozitivní efekt
pro uživatele.

Zeleně v podniku letos přibude,
slibuje ﬁrma

Firma ŠKODA letos plánuje nadále zlepšovat stav zeleně v českých
výrobních závodech, zejména Mladé
Boleslavi a řešení musí hledat také
v Kvasinách, i když tam to vůbec
nebude snadné. Zeleň je plícemi
každého průmyslového podniku,
který bývá zejména v horkém létě
rozpálený. Stromy poskytují potřebný stín a samozřejmě kyslík.
Jiří Drbout z oblasti PS řízení
značky, který má koncepci zeleně
v podniku na starosti, uvedl, že keřů
a stromů bude v závodech přibývat.
„Naší prioritou není kácet, ale sázet.
Naším cílem je více stromů vysadit,
než vykácet,“ říká Jiří Drbout.
Firma má odborný dendrologický
posudek na většinu vzrostlých stromů. Bohužel ne všechny budou moci
v závodě zůstat, protože některé
jsou poškozené a ohrožovaly by tak
bezpečnost a zdraví zaměstnanců.
Po dohodě s úředníky v Mladé Boleslavi by měla ﬁrma vykácet 137
stromů či keřů právě z důvodu jejich
poškození škůdci, bezpečnosti či
kvůli plánovaným stavbám.
Stromů i keřů však bude také
přibývat a vysazeno jich má být rozhodně více, než vykáceno. „V roce
2015 bylo vysazeno 150 nových
stromů či keřů s podpěrami. Pro příští rok je v plánu dalších 160 stromů.

Celkem máme ve ﬁrmě 1438 stromů
a keřů,“ prezentoval Drbout, který
byl hostem březnového zasedání
Podnikové rady.
V nedávné minulosti muselo být
pokáceno například několik topolů
ve starém závodě. Celá „operace“
byla provedena o víkendu kvůli
eliminaci rizika poranění procházejících lidí. Stav topolů byl podle
ﬁrmy již velmi špatný, prakticky došlo
k vymření dutiny stromů. To je dáno
také tím, že topoly jednoduše rychle
rostou a také rychle odcházejí. Každému kácení předchází proces, který se řeší a odsouhlasuje s úředníky
v Mladé Boleslavi. V oblasti starého
závodu docházelo k nové výstavbě,
a to dřevin, které jsou perspektivnější a něco vydrží i v době sucha
a vedra, která v areálu podobného
„betonového“ podniku v létě jsou.
K výsadbě dochází jak uvnitř,
tak vně závodu. Nové stromky jsou
například nedaleko 6. brány, 3. brány, na Václaváku, poblíž M14 i M15
a na mnoha dalších místech. Horší
situace je podle ﬁrmy v Kvasinách,
kde je to se zelenými plochami
na štíru. Právě na nedostatek tamní
zeleně upozorňují odbory KOVO.
Závod se rychle rozvíjí a na trávníky či plochy se stromy jednoduše
nezbylo mnoho místa. „Přesto se

budeme zamýšlet nad tím, jak tam
můžeme alespoň v květináčích zajistit keřové struktury. Pokusíme se
plochu závodu co nejvíce zazelenit,“
uvedl.
Předseda DO 31 Petr Knotek nedávno kritizoval vykácení vzrostlých
třešní u vstupu do haly svařovny,
které poskytovaly zaměstnancům
cenný stín v letních měsících. Podotkl, že v odpočinkových koutech
všeobecně chybí stromy. Podle
ﬁrmy však nelze hromadně zasazovat vzrostlé stromy kvůli riziku
nižší schopnosti uchycení takové
rostliny a také nedostatečné stability
například při silném větru. Vzrostlý
strom totiž nemá základnu postupně
rostoucích kořenů. Sází se proto
menší stromy, které musí dorůst.
Odboráři rovněž upozorňují, že potíže jsou také s trávníky, které „dusí“
mnoho mechu, škodilo jim i loňské
letní sucho.
Firma se bude podněty odborářů
zabývat a hodlá pokračovat v dalším
rozvoji zeleně v podniku i sázení
nových stromů. Vyzýváme ovšem
zaměstnance, aby v případě, že
zjistí poškozenou dřevinu, nevhodné
zacházení, či naopak mají námět,
kde by bylo vhodné přidat dřeviny,
nechť kontaktují s podobnými náměty ﬁrmu ŠKODA či odbory KOVO.

Robota nepřeperete!
SIMPLY CLEVER

STOP ÚRAZŮM

Dodržujte návody pro obsluhu a údržbu

Posledním šestnáctým tématem nové série vtipných obrázků
v roce 2016, v rámci pokračování motivační kampaně Odborů KOVO
a ﬁrmy ŠKODA, kterou chceme upozornit na dodržování bezpečnostních předpisů, je – dodržujte návody pro obsluhu a údržbu.
Dle Pracovního řádu společnosti mohou zaměstnanci používat a obsluhovat pouze ta zařízení, stroje, nářadí a dopravní prostředky, s jejichž
obsluhou byli prokazatelně seznámeni, a které jim byly přiděleny k práci.
Vedoucí je povinen se přesvědčit, že pro jejich obsluhu a užívání jsou zaměstnancům vytvořeny náležité podmínky a předpoklady.
Dále jsou zaměstnanci povinni dodržovat obecně závazné právní
a ostatní předpisy, pokyny a opatření k zajištění BOZP, stanovené pracovní postupy, zásady správného a bezpečného chování a příslušné
pracovní návodky. Jejich dodržování je vedoucími soustavně vyžadováno
a kontrolováno.
Mezi závažná porušení Pracovního řádu společnosti pak mimo
jiné patří nepovolená manipulace, úpravy, poškození strojů, zařízení,
dopravních prostředků nebo jiných předmětů ať už úmyslně nebo
z nedbalosti.
Z takovýchto porušení, neznalosti nebo nedbalosti mohou vzniknout
zcela zbytečně vážná poranění. Dodržujte proto návody pro obsluhu
a údržbu, neboť bezpečným chováním na pracovišti chráníte nejen své
zdraví, ale i vlastní život.
Věříme, že uvedená témata bezpečnosti práce zpracovaná do vtipných obrázků Vás nejen pobavila, ale že Vás také budou motivovat
k ochraně Vašeho zdraví. Práci bez úrazů Vám přeje celý realizační
kolektiv útvaru PPU a Odborů KOVO.

KRÁTCE
Informace
pro klienty PSČP
Penzijní společnost České pojišťovny oznamuje, že ve dnech
29. - 31. 3. 2016 bude pracoviště
PSČP v budově Odborů KOVO MB
z důvodu čerpání řádné dovolené
zavřeno.
Materiální služba
ODBORŮ KOVO MB
informuje
ODBORY KOVO MB zajistily pro
své členy v Řeznictví a uzenářství
v Charvátcích u Jabkenic výhodné
nákupy masa a uzenářských výrobků. Po předložení nového interního
průkazu ODBORŮ KOVO MB dostane odborář slevu 5% na nákup masa
a 10% slevu na nákup uzenářských
výrobků. Bližší informace o otvírací
době, číslo telefonu na prodejnu
najdete na: www.maso-vg.cz
Ples seniorů se blíží,
několik vstupenek ještě
v nabídce
Za dva týdny, 8. dubna od 19 hodin se v Mladé Boleslavi, Domě
kultury, koná Ples seniorů pořá-

ERGONOMICKÁ OFENZIVA STARTUJE

Každý stroj a nástroj, který
obsluhuje člověk, by měl mít
takové parametr y, aby práce
s ním nebyla únavná a vyčerpávající. Právě tomu se věnuje obor
zvaný ergonomie. V roce 2015
byl představenstvem schválen
strategický záměr „ergonomické ofenzivy“. Má za cíl v úzké
spolupráci odborných oblastí –
Ochrany zdraví, Průmyslového
inženýrství, Bezpečnosti práce,
Výroby vozů a komponentů a Odborů KOVO – zmapovat pracovní
místa v automobilce a tam, kde je
to potřeba, ergonomii vylepšit.
„Budeme postupovat s použitím
systému EAWS, což je koncerno-

vá screeningová metoda, která
posuzuje úroveň zátěže na daném
místě. Vyhodnocené údaje se zpracovávají v IT systému Arbeitsplan,
což přináší výhodu v okamžité
aktualizaci zadaných dat i po změně výrobních objemů,“ vysvětluje
Luboš Doleček, vedoucí útvaru
Průmyslového inženýrství a Výrobního systému ŠKODA. Pilotní
projekt vyhodnocení pracovních
míst metodou EAWS byl zahájen
na Montáži M13, kde jsou již identiﬁkována pracoviště vyžadující
ergonomická zlepšení, a na jejich
aplikaci se pracuje. Podařilo se
například instalovat otočný zásobník s automatickou aretací, který
výrazně snižuje sílu při manipulaci

s paletou, či v oblasti komponentů
upravit rameno utahovačky, které
zredukovalo ergonomickou zátěž
o více než 30 %.
„Zdraví zaměstnanců je naše
priorita,“ zdůrazňuje Jiří Prokop,
vedoucí útvaru.
Ochrana zdraví (SG). Skupina
ergonomie a fyziologie práce pravidelně hodnotí zdravotní rizika
na všech pracovištích z pohledu
ergonomie podle legislativy ČR.
Na začátku tohoto roku připravil
útvar SG pro všechny zaměstnance
informace na samostatné záložce
přímo na Portálu. Zájemci zde najdou například doporučení, jak velké
by měly být z pohledu ergonomie
montážní otvory či správné zásady

manipulace s břemeny. Zaměstnanci z kanceláří naopak ocení rady,
jak správně nastavit židli, jak daleko
mít monitor atd. Chybět nebude
nabídka ergonomických pomůcek
a přehled několika základních cviků.
Ze stránek lze stáhnout příručku ergonomie, kde jsou shrnuty veškeré
důležité poznatky a doporučení
vztahující se k ﬁrmě ŠKODA AUTO.
K dispozici je Helpdesk, kam lze
zaslat e-mail třeba i s fotograﬁí toho,
co se vám ve vašem okolí ergonomicky nezdá.
Ergonomické stránky najdete
na Portálu pod záložkou Informace
> Péče o zaměstnance > Služby
v oblasti zdraví > Ergonomie a fyziologie práce.

daný letos počtvrté Odbory KOVO
MB. Je určen nejen pro členy
Klubu důchodců, 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
jsou v prodeji denně ve videopůjčovně Odborů KOVO MB, budova
M5 v době od 9 - 18 hodin a dále
každý čtvrtek v Klubu důchodců,
Dukelská ulice 1421, vedle Domu
kultury v Mladé Boleslavi, v době
od 9 - 11 hodin. Cena pro člena je
100 Kč, pro ostatní 250 Kč. Kapacita stolového uspořádání je cca
400 míst.
Výhodně
do Cirkusu Andres
Odbory KOVO MB připravily pro
své členy a jejich děti s příchodem
jara vystoupení oblíbeného českého cirkusu ANDRES v Mladé
Boleslavi. Cirkusový stan vyroste
na ploše mezi Penny a Tescem
od 14. do 17. dubna. Představení
se konají vždy od 17 hodin, o víkendu navíc od 14 hodin. Cirkus
nabídne zcela nový moderní a zábavnější program i nová zvířata.
Vstupenky lze zakoupit po předložení odborářské průkazky KOVO
MB na odd. cestovních služeb
a zájezdů od 6.00 do 15.30 hod.
do jejich vyprodání. Zatímco běžná
cena vstupenky činí 250 Kč pro dospělé a 200 Kč pro děti, pro členy
Odborů KOVO MB je cena 100 Kč
a 50 Kč. Dítě do 3 let zdarma. Bližší informace na telefonním čísle
174 40 – 42.
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