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PŘEPRACOVANÝM
ZAMĚSTNANCŮM SE ULEVÍ

Odbory KOVO dohodly humanizaci práce
Flexikonto
a další plnění pro zaměstnance
prolomeno

 Ve čtvrtek 27. dubna 2017
byla ve vzájemné shodě ukončena druhá etapa kolektivního
vyjednávání pro rok 2017.

 Mzdová část pro letošní rok
byla dohodnuta již loni s tím, že
tarify vzrostly o 3% již od ledna
letošního roku. Se všemi dohodnutými nárůsty tak v průběhu
těchto dvou let vzroste mzda ve
frekventovaných tarifních třídách
až o 12,5 %.
 Nyní bylo dohodnuto zaokrouhlení hodnoty variabilního bonusu na 41 000 Kč a dále zavedení
tarifních mezistupňů, což umožní
rychlejší růst tarifních mezd.
 Výrazně byla nav ýšena
odměna při odchodu do důcho-

du nebo do invalidního důchodu
při delší době nepřetržitého zaměstnání ve ŠA – po 10 letech 2
průměrné výdělky, po 20 letech
3 průměrné výdělky, po 30 letech
4 a po 40 letech 5 průměrných
výdělků.

dou moci čerpat 1 den v každém
pololetí.

 Odstupné při ukončení pracovního poměru z organizačních nebo
zdravotních důvodů bylo navýšeno
až na 14 průměrných výdělků, pokud pracovní poměr ve ŠA trval více
než 35 let.

 Při nemoci obdrží zaměstnanec náhradu mzdy od zaměstnavatele již od 3. dne nemoci, při dlouhodobé nemoci obdrží zaměstnanec
příspěvek ﬁrmy 50 Kč/den.

 Příspěvek na doplňkové penzijní spoření byl od 1. dubna 2017
navýšen na 1 000 Kč/měsíc.
 V rámci humanizace práce
byl dohodnut další den volna pro
seniory (30 let a více ve ŠA), bu-

 Mimo zápůjček na bydlení
bude možné od 1. 8. 2017 požádat
o zápůjčku na koupi nového vozu
Škoda až do výše 300 000 Kč.

 Samostatnou kapitolou jsou
změny v rámci Dohody o ﬂexikontech, k terá bude uzavřena
na období od 1. 5. do 31. 12. 2017.
Vyrovnání dosavadního salda
bude provedeno s výplatou za duben v květnu 2017. Nové saldo
bylo dohodnuto v poloviční výši,

než dosud. Počínaje čt vr tou
ﬂexikontovou směnou bude zaměstnanci proplaceno v daném měsíci. Výrazně, celkem
o 400 Kč se zvýšila odměna
za ﬂexikontovou směnu, za noční
na 1 200 Kč, za případnou ranní
směnu na 1 300 Kč.
 Tepelná přestávka byla navýšena z 5 na 10 minut (jedna
za směnu bude 5 minut a druhá
10 minut).
 Další investice ﬁrmy ve výši
2 miliony eur bude věnována
na zlepšení pracovních podmínek
a ergonomie, zlepšení pracovních podmínek na pracovištích
s Trendem ŠKODA a vnuceným
tempem, včetně rozšíření chráněných/proﬁlových míst.

Atraktivní novinky díky úspěšnému vyjednávání odborů KOVO:

Nemocenská již od třetího dne nemoci,
delší teplotní přestávka, vyšší příspěvek
na penzi, nové tarifní mezistupně
Zásadní zlepšení práce ve ﬁrmě
ŠKODA vyjednaly odbory KOVO.
Cílem letošního vyjednávání po loňském rekordním růstu mezd, byla
takzvaná humanizace práce, tedy
zlepšení práce, pracovní doby a pracovních podmínek. To je položka pro
ﬁrmu velmi drahá, tomu odpovídala
i náročná a dlouhá vyjednávání, kdy
ﬁrma odmítala ustupovat požadavkům zástupců zaměstnanců. Proto
je každá minuta ulehčující práci, vyjednaná odbory KOVO, velmi cenná.
Vyjednávacímu t ýmu v č ele
s předsedou PR Jaroslavem Povšíkem se podařilo vyjednat prodloužení
jedné tepelné přestávky z 5 na 10
minut (jedna za směnu bude 5 minut a druhá 10 minut). Dále byly
vyjednány investice zaměstnavatele
na vytvoření chráněných/proﬁlových

pracovních míst a do ergonomie
práce.
Odbory KOVO kladly také důraz
na v Evropě nevídané vládní omezení, kdy zaměstnanec první tři dny
nemoci nedostává žádnou nemocenskou, a až od čtvrtého dne je mu
vyplácena zaměstnavatelem. Každý
den nemoci by pro ﬁrmu znamenal
obrovské náklady, odborům KOVO
se po náročných jednáních podařilo
dosáhnout proplácení náhrady mzdy
již od 3. dne nemoci. A navíc při dlouhodobé nemoci obdrží zaměstnanec
příspěvek ﬁrmy 50 Kč za den.
Výrazně byla navýšena odměna
při odchodu do důchodu nebo do invalidního důchodu při delší době
nepřetržitého zaměstnání ve ﬁrmě.
Po 10 letech 2 průměrné výdělky,
po 20 letech 3 průměrné výdělky,

po 30 letech 4 a po 40 letech 5 průměrných výdělků. Odstupné při
ukončení pracovního poměru z organizačních nebo zdravotních důvodů
bylo navýšeno až na 14 průměrných
výdělků, pokud pracovní poměr
ve ŠA trval více než 35 let.
Hranice 1 000 korun za měsíc
dosáhne zpětně od dubna příspěvek
zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření. Odbory KOVO vyjednaly
navýšení měsíčního příspěvku o 100
korun a ten tak dosáhne zmíněné
hodnoty tisíc korun měsíčně. Společně s příspěvky zaměstnanců
a státní podporou tak dosahuje
penzijní spoření značné hodnoty,
která zaměstnancům v penzi přinese
nemalou ﬁnanční jistotu.
Od 1. července budou také zavedeny nové tarifní mezistupně, které

umožní větší motivaci části zaměstnanců, rychlejším růstem jejich tarifních mezd. Odbory KOVO také
vyjednaly novinku v podobě zápůjček
na za účelem nákupu vozu. Čerpat je
bude možné od 1. srpna 2017. Do Kolektivní smlouvy bude doplněn také
text k novému pitnému režimu, jenž
začne platit od 1. 6. 2017 a s pomocí
sodobarů umožní zaměstnancům
neomezené čepování chlazené perlivé
či neperlivé vody.
V další humanizaci práce hodlají odbory KOVO pokračovat. Je
zřejmé, že je to běh na dlouhou trať
a vyjednávání bude muset být dlouhodobé. Některé složité záležitosti
v oblasti humanizace pracovní doby
budou rozloženy na delší období,
protože by v krátké době byly těžko
proveditelné.

Na účty zaměstnanců přijde rekordní bonus
Nejpozději v úterý 9. 5. přijde
společně s výplatou navíc variabilní bonus a jednorázová platba
v celkové výši 45 000 korun hrubého. Zaměstnanci, pracující ve ﬂexikontech, dostanou i vyrovnání
salda. Výplata za duben tak bude
bezesporu více než příjemná.
Bez ohledu na výši tarifní třídy
dostane většina zaměstnanců variabilní bonus v plné výši včetně jednorázové platby, je to nejvíce v historii
naší ﬁrmy. V případě součtu variabilního bonusu, obou částí zaručeného
bonusu a jednorázových plateb tak
v letošním roce zaměstnanci obdrží
průměrně téměř 90 000 korun navíc ke své běžné mzdě. Průměrně
proto, že ﬁxní bonus se počítá z ko-

eﬁcientu 1,3 dekretové mzdy. Také
ﬁxní bonus byl loni při kolektivním
vyjednávání odbory KOVO navýšen (koeﬁcient stoupl z 1,2 na 1,3)
a navíc se dvakrát navýšily tarifní
mzdy včetně odpovídajícího nárůstu
dalších složek mzdy – loni v březnu
o 3,5 procenta a letos v lednu o další
3 procenta.
Díky dlouhodobé práci odborů
KOVO tak vzrůstá průměrná mzda
zaměstnanců. Co se týče celkového
součtu bonusů a jednorázových
plateb, jež budou letos vyplaceny,
ty se poprvé v historii téměř rovnají
loni vyplacenému bonusu v západoněmeckých továrnách Volkswagen,
některé i vysoce překračují, například bonus ve VW Autovision.

Předseda Podnikové rady a vedoucí vyjednávacího týmu Jaroslav
Povšík podotkl, že přednastavení
mezd včetně základny a výpočtu
bonusu bylo odbory KOVO správně vyjednáno, což dnes nese své
ovoce v rekordních částkách pro
zamě stnanc e. Bonus dost ane
téměř každý ve stejné výši bez
ohledu na tarifní třídu.
Odbory KOVO trvale vyžadují,
aby jakékoli jednorázové platby
obdržel co největší okruh zaměstnanců. Stačilo za rok odpracovat
37,5 hodiny (tj. jeden pracovní
týden) a bonus je vyplacen celý,
n e k r á c e ný. Ko n k r ét n ě, p l n o u
hodnotu bonusu dostane každý
zaměstnanec, který byl v pracov-

ním poměru ve firmě po celý rok
2016 a jehož pracovní poměr trval
i k 1. 4. 2017.
V případě, že zaměstnanec
nastoupil do ﬁrmy v průběhu roku
2016, náleží mu variabilní bonus
podle počtu odpracovaných celých
kalendářních čtvrtletí, tedy čtvrtina
celkové částky za každé odpracované čtvrtletí. Na bonus má nárok
také ten agenturní zaměstnanec,
který loni pod agenturou pracoval
ve ŠKODA AUTO a nejpozději
v prosinci přestoupil do kmenového stavu ﬁrmy ŠKODA a splnil
podmínku odpracování 37,5 hodiny
jako zaměstnanec ŠA. Odpracovaná doba v agentuře práce se mu
pak započítává.

Vyjednávacímu týmu odborů
KOVO v čele s předsedou PR Jaroslavem Povšíkem se podařilo vyjednat výrazné zmírnění podmínek ﬂexikont a také značné navýšení odměny
za odpracovanou plusovou směnu!
Dohoda byla uzavřena na dobu určitou do konce roku s možností dalšího vyjednávání a dalšího zlepšování
podmínek, případně se rozhodne, co
bude s ﬂexikonty dále.
Přepracovaní zaměstnanci, kteří
už roky dělají šestou noční směnu,
budou mít nyní možnost úlevy. Pokud dají přednost zdraví, odpočinku
a času strávenému s rodinou, mají
možnost tzv. vypárování. Na základě žádosti zaměstnance jej může
nahradit jiný zaměstnanec formou
přesčasu za podmínky, že zvládá danou operaci. Na ﬂexikonto tak místo
něho může jít mladší kolega, který
například dává přednost vyššímu
výdělku. Takto vypárovaný zaměstnanec pak bude z ﬂexikonta omluven
bez jakýchkoli sankcí. Všechny
žádosti budou řešeny v součinnosti
s příslušným předsedou DO.
Od května navíc dojde k navýšení
odměny za odpracovanou směnu
ﬂexikonta o 400 Kč. Za jednu jedinou
směnu si tak navíc ke své mzdě
a všem příplatků zaměstnanci přivydělají ještě 1 200 korun za noční
směnu z pátku na sobotu a 1 300
korun v případě sobotní ranní směny.
Velmi důležité také je, že odbory
KOVO vyjednaly značné snížení
maximálního salda ﬂexikont, a to
v poloviční výši, než dosud. Poté již
musí být danému zaměstnanci proplácena ﬂexisměna v daném měsíci.
Firma také zaměstnancům konečně vyplatí všechny odpracované
peníze. K vyúčtování dosavadního
salda ﬂexikont totiž dojde nyní a vyplaceno bude ve výplatě za duben,
tedy v květnu. Nová dohoda začne
pro všechny s nulovým saldem.
Kromě variabilního bonusu se tak
zaměstnanci pracující ve ﬂexikontech, kteří mají nevyrovnané saldo,
mohou těšit na další peníze, které
v květnu dostanou.
Stejně jako dosud nebude možné organizovat ﬂexikonta v souvislosti se státními svátky a dovolenou, v letních měsících pouze
po dohodě s odbory. První ﬂexisměnu bude možné organizovat
z 12. na 13. května 2017.
Flexikonta jsou oﬁciální nástroj,
jehož použití ﬁrmě umožňuje zákon.
Zbavit se ho úplně proto nejde.
V různých formách jej řada ﬁrem využívá. Odbory KOVO ve ﬁrmě ŠKODA již v minulých letech postupně
vyjednaly nadstandardní podmínky
tak, že se pro mnohé zaměstnance
stávají zajímavou možností atraktivního přivýdělku a přitom pojistkou
pro případ, že by přišla krize a došlo
k poklesu výroby. Podmínky ﬂexikont ve ŠA jsou nejlepší v České
republice i v rámci Evropy.
Dříve vyjednané výhody ﬂexikonta zůstávají v platnosti, v nové
dohodě vyjednávací tým vyjednal
další nadstandardní zlepšení pro
zaměstnance.

Za dva měsíce převezme stravování Aramark

„Přípravy jsou v plném proudu,“
říká šéf ﬁrmy v rozhovoru pro ŠO
20. dubna se za účasti zástupců
odborů KOVO MB uskutečnily informační mítinky se zaměstnanci ﬁrmy
Compass Group (dříve Eurest), která
na konci června, tedy už za dva
měsíce, skončí s poskytováním
stravovacích služeb a provozem
kiosků ve ﬁrmě ŠKODA. V poskytování těchto služeb jej nahradí
vítěz výběrového řízení společnost
Aramark. Jak se vše odehraje, co se
bude dít se zaměstnanci Compass
Group a jak přechod k novému provozovateli pocítí zaměstnanci ﬁrmy
ŠKODA, na to ve Škodováckém
odboráři odpovídá generální ředitel
Aramarku Vladimír Staněk.
Jak bude probíhat předání provozu provozu z Compass Group
(Eurestu) na Aramark? Máte již
konkrétní „jízdní řád“, kdy a jakým způsobem k předání dojde?
Ano, máme. V současné chvíli
detailní plán přechodu již jen ladíme
se společností Compass Group,
abychom co nejméně zatížili naše
budoucí zaměstnance a zároveň
zachovali plný provoz bez nutnosti
omezení otevírací doby restaurací
a kiosků, které poběží i během letní
dovolené. Přechod je naplánován
postupně z 30. 6. na 1.7. podle otevírací doby jednotlivých restaurací
a kiosků.
K převzetí služeb by mělo dojít
tedy hlavně během hromadné

dovolené ve ŠKODA AUTO. Kolik
zaměstnanců k tomu budete potřebovat? Jde o to, že vaše ﬁrma
bude v automobilce nová, ale
zaměstnanci, které převezmete
tady už pracují dlouho, a rádi by
si také brali dovolenou...
Aramark bude mít k dispozici
svůj poměrně široký tým zkušených
kolegů z centrály a jiných provozů,
kteří budou s přechodem pomáhat.
Tento tým čítá cca 60 kolegů. Ti
s přechodem pomohou. Jak jsme již
deklarovali, plán dovolených zůstává
v každém případě zachován, případné nutné výjimky si vzájemně odsouhlasíme se zaměstnanci i odbory
KOVO. Důležité pro nás samozřejmě
je, aby všichni zaměstnanci byli
dobře zaškoleni na nový provoz a zejména nový pokladní systém. K tomu
plánujeme řadu dobrovolných termínů školení v předstihu a budeme
plán školení dopředu komunikovat
s odborovou organizací a vyžádáme
si k tomu samozřejmě odsouhlasení.
Co podle vás bude na převzetí
služeb nejtěžší? Očekáváte nějaké komplikace?
Naprosto klíčové pro nás je,
abychom převzali všechny stávající
zaměstnance současného provozovatele, aby naši budoucí hosté,
zaměstnanci ﬁrmy ŠKODA, našli
po letní dovolené své oblíbené pracovníky restaurací a kiosků na svém

místě. Komplikací je určitě dlouhodobý podstav zaměstnanců v závodě Kvasiny a také jsme identiﬁkovali
z rozhovorů se zaměstnanci určitý
podstav v Mladé Boleslavi.
Budou zaměstnanci přeškolováni? Musí se učit nějaký nový
systém, nové postupy, nebo nějaké jiné konkrétní novinky?
Aramark má připraven detailní
plán školení, který je personiﬁkován
pro jednotlivé pracovní pozice. Důležité je zejména zaškolení na nový
pokladní systém, se kterým Aramark
přichází. Je to naše velmi jednoduché řešení, které jsme za dlouhá léta
působení v ČR vyvinuli. Věřím, že
naši budoucí zaměstnanci ocení, že
přes počáteční nutné zaškolení jim
ušetříme spoustu práce s objednáváním zboží, inventurami a i samotné zúčtování na pokladnách bude
probíhat velmi rychle a jednoduše.
Pro hosty restaurací se zároveň
vůbec nic nezmění.
Samozřejmě máme připravený i plán rozvojových školení pro
pracovníky centrální kuchyně i pobočných závodů na přípravu domácích výrobků, zdravého stravování,
vaření před hostem. Tato školení
budou probíhat již postupně v rámci
běžného provozu.
Druhou část rozhovoru s generálním ředitelem Aramark p. Staňkem
uvedeme v příštím vydání ŠO.

Na Altamirské pračarodějnice dorazily stovky dětí a rodičů
Dobré počasí přálo letošním Altamirským pračarodějnicím. Na tradiční akci do dětského pravěkého
skanzenu odborů KOVO MB Altamira v Kosmonosech dorazilo
30. dubna na 700 dětí, jejich rodičů
a dalších příznivců čarodějnické
zábavy. Akce nabídla vystoupení
kosmonoských mažoretek, volbu
nejhezčí čarodějnice, soutěže pro
děti a k poslechu i tanci hrála skupina KTP. K dispozici byl samozřejmě
oheň a stánek s občerstvením. Návštěvníci si také mohli prohlédnout
novinky v Altamiře, za nimiž stojí
investice odborů KOVO, například
novou fasádu hlavní klubovny, či
vylepšené a opravené přístřešky pro
výroby keramiky a skla.

KRÁTCE
Firma chystá nový systém
vstupů pro externí návštěvy
Připravuje se úprava krátkodobých
vstupů do ﬁrmy ŠKODA. Papírovou
formu nahradí digitální. Na dubnové
Podnikové radě to potvrdil člen představenstva za oblast HR Bohdan
Wojnar. „To nám umožní lepší přehled
o tom, kdo a kdy vstupuje do ﬁrmy.
V této oblasti se z hlediska informační
technologie posuneme o významný
kus dopředu,“ uvedl Wojnar.
Na rekreacích pokračuje prodej
poukazů na dětské tábory
Prodej poukazů na dětské tábory
odborů KOVO byl zahájen tradičně
v jednotlivých dnech pro jednotlivé
turnusy. V těchto dnech pokračuje
prodej zbylých poukazů na všechny
volné termíny i lokality. S ohledem
na to, že volných poukazů rychle ubývá a nabídka se mění každým dnem,
informujte se na ještě volné poukazy
na oddělení cestovních služeb odborů KOVO MB. Využijte jedinečnou
možnost poslat děti na atraktivní
tábory v Nedamově, Jetřichovicích,
nebo na horské chatě Světlanka.
Tábory v atraktivních lokalitách zasazené v krásné přírodě, perfektně
vybavené a pod vedením zkušených
profesionálů, nabízíme za atraktivní
dotované ceny pro zaměstnance
ﬁrmy a členy odborů KOVO.

Společenská rubrika

Dne 28. 5. 2016 uplyne smutný
8. rok, co nás navždy opustil
pan ZDENĚK BĚLSKÝ,
dlouholetý zaměstnanec firmy
ŠKODA AUTO, středisko
motory M6. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi
na dobrého člověka.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jaroslava, synové
Radek a Tomáš s rodinou.

Dne 8. května uplyne
7 smutných let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan JOSEF KOLÁŘ,
dlouholetý zaměstnanec firmy.
S láskou stále vzpomínají
manželka Eva a děti
s rodinami

Poděkování za záchranu života
Dne 24. 4. 2017 se u automatu na pití začal dusit pracovník logistiky
špatně polknutým soustem jablka, až upadl v křečích na podlahu.
Okolo jdoucí pan Miroslav Chadraba iniciativně přiskočil k dusícímu
se kolegovi a zaskočené sousto mu z úst vytáhl. Tím mu zachránil život.
Inicioval i zavolání rychlé lékařské pomoci. Za tuto rychlou iniciativu
bychom panu Chadrabovi chtěli veřejně poděkovat.
S poděkováním Tomáš Vrba, Logistika MB II

Jak podávat příspěvky
do společenské rubriky?
Vážení čtenáři, v dnešním vydání vychází květnová společenská rubrika. Vaše příspěvky do té příští (například oznámení o úmrtí, vzpomínky,
svatební oznámení, blahopřání, narození dítěte, poděkování) můžete podávat osobně v Mladé Boleslavi v knihovně odborů KOVO MB v budově
M5 ve všední dny od 9 do 15 hodin, v případě závodů Kvasiny a Vrchlabí
potom na sekretariátech tamních odborových organizací KOVO ve všední
dny od 6 do 14 hodin. Další vydání společenské rubriky vyjde 1. června,
uzávěrka příspěvků je do 26. května 2017.

Úspěchů ve vyjednávání
dosahujeme také v integracích

Na Altamirské pračarodějnice dorazily stovky lidí.

Majáles v Boleslavi
nabídne koncerty
i sportovní akce

ŠKODA AUTO Vysoká škola
za podpory odborů KOVO vás srdečně zve na pátý ročník žánrového studentského Boleslavského
majálesu! Uskuteční se v sobotu
13. května 2017 a zahájen bude
ve 13.00 na prostranství před
nákupním centrem Bondy. Odtud účastníky čeká majálesový
průvod do místa konání celé akce
u Vzdělávacího centra na Karmeli. Bohatý živý hudební program
v čele s báječnými UDG doprovodí řada akčních sportovních
aktivit a kulturně-vzdělávacích
stanovišť jak pro studenty a žáky
středních škol, tak pro jejich rodiče. Opomenuty nezůstanou ani
nejmenší ratolesti, které z našich
atrakcí nedostanete.
Na hudebním pódiu se vám představí speciální program populární
vědy Liberecké společnosti iQLANDIA, či objev soutěže Boleslavsko
hledá talent kapela Wotazník.
Moderní pop-soul-rock s profesionálním performance představí

nadějná boleslavská kapela Twilight
Kid a můžete se těšit i na snůšku
veselých svižných skákaček v podání už roky zaběhlé kapely Bikini.
Návrat tradičního Majálesu nebude
návratem jediným. Po třech letech
se na scénu vrací ska-punková
kapela VEvývoji! a odehraje zde
jeden ze svých prvních koncertů.
Celou hudební přehlídku završí
jedna z nejúspěšnějších českých
pop-rockových kapel UDG z Ústí
nad Labem.
Vezměte si masku i vy, přijďte
se ve 13.00 přidat do Majálesového
průvodu a užijte si nezapomenutelné odpoledne plné překvapení,
her a dobré muziky. Vaší fantazii se
meze nekladou. Hudební a kulturní
program Na Karmeli bude zahájen
ve 14.00. Vstupné zdarma.
Hlavními partnery letošního Majálesu jsou ŠKO-ENERGO, ŠKODA
AUTO a.s., Odbory KOVO Mladá
Boleslav, Odbory KOVO Kvasiny,
IQ Landia a Bondy centrum. Akce
proběhne rovněž za podpory města
Mladá Boleslav.

Kolektivní vyjednávání vrcholí
také v integrovaných ﬁrmách, kde
zaměstnance zastupují odbor y
KOVO MB. V nedávné době bylo KV
úspěšně uzavřeno v Zaměstnanecké pojišťovně ŠKODA, kde odbory
KOVO vyjednaly letošní růst mezd
o 3 procenta. S ohledem na to, že
zde bylo toto navýšení dohodnuto až
od dubna, dojde k dorovnání tohoto
nárůstu zpětně s platností od ledna
vyplacením jednorázové platby tak,
aby růst tarifů kopíroval ŠKODA
AUTO. Dále bude vyplacena jednorázová platba 4 000 korun.
Ve ﬁrmě Ško-Energo byla vyjednána dohoda o variabilním bonusu,
jinak platí loni uzavřená dohoda, kde
došlo ke shodnému poměru nárůstu
mezd jako ve ŠKODA AUTO. Mzdy
se tedy zvýšily od ledna. Kolektivní
smlouva zde platí do března příštího
roku. Mzdy se odborům KOVO podařilo navýšit rovněž ve společnosti
Lipraco, a to o 2,5 procenta + navý-

šení osobního ohodnocení na celkových 15 procent, jednorázová platba
všem zaměstnancům 1 000 korun.
Navýšen byl také fond vedoucího
na možných 1 800 korun měsíčně.
Zaměstnanci Lipraco navíc mohou
využívat stejné sociální výhody jako
zaměstnanci ŠKODA AUTO v oblasti dětských táborů, rekreací a lázní.
V rámci kalendarizace Charty
agenturního zaměstnávání bylo pro
zaměstnance agentur práce vyjednáno vyplácení stejných jednorázových plateb. V měsíci květnu proto
dostanou ve výplatě za duben jednorázovou platbu 4 000 korun. Tyto
peníze dostanou všichni agenturní
pracovníci, kteří zde pracují přes půl
roku a neměli žádnou neomluvenou
absenci.
Vyjednávání bude zahájeno v nástupnické ﬁrmě Emerge (po společnosti Fokus). Odbory KOVO již
odeslaly dopis s výzvou k zahájení
KV a první návrh růstu mezd.

Jazykový kurz Čeština
pro cizince v Mladé Boleslavi
Centrum pro integrací cizinců
nabízí otevřený kurz českého jazyka, který se koná do 22. června
každé pondělí a čtvr tek od 18
do 19.30 hodin v Domě kultury
Mladá Boleslav v Dukelské ulici
(1. patro, dveře č. 109). Pondělní
kurz je určen zejména pro začátečníky a čtvrteční pro mírně
pokročilé.
Cena za každou lekci je symbolických 50 korun. Zájemci se
nemusí nikde registrovat, ani si
kurzy předplácet, platí jen za absol-

vovanou lekci. Nemusí mít s sebou
ani žádnou učebnici. Více informací na: www.cicpraha.org, tel.:
222 360 834.
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