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Týdeník odborové organizace
KOVO ŠKODA AUTO a.s.

ODBOR ÁŘ
Podmínky výplaty variabilní části
podnikového bonusu za výsledky roku 2015
V době, kdy čtete tyto řádky
se na vašich účtech objevuje
nová ﬁnanční částka jako výplata mzdy za měsíc duben. Proti
těm, které běžně dostáváte, se
dosti výrazně liší. Je v ní vyšší
hodnota tarifní mzdy i osobního
ohodnocení a pak dvě mimořádné částky.
Předně za výsledky loňského
roku variabilní bonus dorovnaný
odbory KOVO v kolektivním vyjednávání na 30 000 korun. Na výplatnici je tato částka rozepsaná
do dvou položek (bonus variabilní
– I platba a doplatek variabilního
bonusu). Dále je vyplacena jednorázová platba ve výši 4 000 Kč. Částky
v této výši dostává naprostá většina
zaměstnanců. Kdo, kolik a za jakých
podmínek je obsahem tohoto článku.
VARIABILNÍ BONUS
Variabilní bonus za výsledky loňského roku tentokrát dosáhl ve ŠKODĚ historicky nejvyšší hodnoty.
Oproti předchozímu roku vzrostl
o 5 000 Kč částečně výpočtem a následně Odbory KOVO požadovaným
a dohodnutým růstem na celkovou
hodnotu 30 000 korun.
Odbory KOVO trvale vyžadují,
aby jakékoli jednorázové platby
obdržel co největší okruh zaměstnanců. Variabilní bonus v tom není
výjimkou. Nesouhlasíme, aby výši
těchto plateb snižovala především

nemoc a další zdravotní důvody.
Filosoﬁe našeho uvažování je jednoduchá. Myslíme si, že by nebylo
spravedlivé, aby dlouholetý zaměstnanec např. na sklonku své pracovní
kariér y nedostal platby, jejichž
současná výše byla dříve nereálná.
A on nyní jenom proto, že je více
nemocný, že ho postihla operace,
zkrátka, že je pracovním procesem
opotřebovaný, by měl historicky
nejvyšší bonus krácený. Vždyť i on
svojí dlouholetou prací pro ŠKODU
vytvářel podmínky, aby výsledky
byly nyní takové, jaké jsou.
Proto trváme na tom, a v dohodách je to zakotveno, že stačí za rok
odpracovat 37,5 hodiny (tj. jeden
pracovní týden) a bonus je vyplacen
celý – nekrácený. Konkrétně plnou
hodnotu bonusu dostane každý
zaměstnanec, který byl v pracovním poměru ve ŠKODĚ po celý rok
2015 a jehož pracovní poměr trval
i k 1. 4. 2016.
V případě, že zaměstnanec nastoupil do ŠKODY v průběhu roku
2015, náleží mu variabilní podle
počtu odpracovaných celých kalendářních čtvrtletí, tedy čtvrtina celkové částky za každé odpracované
čtvrtletí.
Pokud naopak pracovní poměr
zaměstnance skončil dříve, náleží
mu též část bonusu odpovídající
počtu celých čtvrtletí, po které trval
pracovní poměr, ale pouze v přípa-

Růst členské základny
odborů KOVO pokračuje
v rekordním tempu
Členská základna odborů KOVO ve ŠKODA AUTO pokračuje v každoměsíčním růstu. Od posledních zveřejněných údajů v našem týdeníku
ŠO, tedy od 1. března 2016 do úterý 3. května 2016 10.00 hodin, vstoupilo
do Odborů KOVO Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí celkem 835 nových
členů. Ve stejném období pouhých 7 členů z organizace vystoupilo, většinou
kvůli odchodu z ﬁrmy.
Celkem tak od začátku letošního roku evidujeme v odborech KOVO
1 717 nových kolegů. V některých DO, zejména v oblasti výroby, již
evidujeme organizovanost 98 až 99 procent. Jen v loňském roce 2015
přistoupilo do odborů KOVO v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí
5 066 nových členů.

Rozpočet Odborů
KOVO MB byl schválen
Na mimořádném zasedání
Rady předsedů dne 27. 4. 2016
bylo projednáno hospodaření
Odborové organizace Odbory
KOVO MB za rok 2015 a návrh
rozpočtu 2016. Hlavní pokladník
Ivana Zavrtálková informovala
detailně i s pomocí grafů a přehledné zprávy zástupce zaměstnanců o nákladech a výdajích
odborové organizace i s procentuálními výsledky čerpání
schválených částek rozpočtu
v minulém roce a s návrhem rozpočtu pro tento rok. Předsedkyně

Revizní komise Mária Fuková
konstatovala, že komise na svém
zasedání čerpání rozpočtu řádně
projednala, neshledala žádné
pochybení a rovněž doporučila
ke schválení rozpočet na rok
2016. Rada předsedů Odborů
KOVO MB po následné diskuzi
rozpočet jednohlasně schválila.
Dále bylo odsouhlaseno navýšení příspěvku na dětské tábory
na částku 500 Kč pro dítě člena
OKMB a příspěvek na lázně
na částku 500 Kč pro ženy, členky OKMB.

dě, že jeho pracovní poměr skončil
z následujících důvodů:
- z důvodu odchodu do starobního, předčasného, nebo invalidního
důchodu
- z důvodu organizačních změn
- ze zdravotních důvodů
- dohodou dle MP 1.212 – tzv.
předdůchodci
Tito zaměstnanci, kterým pracovní poměr skončil, však již nedostávají tzv. 1. platbu. Variabilní bonus
za výsledky roku 2015 plně nenáleží
těm zaměstnancům, jejichž pracovní
doba poměr skončil z jiných důvodů,
nebo zaměstnanec neomluveně zameškal 7,5 hodin a více. Též z důvodu, že zaměstnanec neodpracoval
alespoň 37,5 hodin. V tomto případě,
pokud jde o zdravotní důvody, může
zaměstnanec požádat o výjimku.
JEDNORÁZOVÁ PLATBA
Velmi jednoduché a pro zaměstnance výhodné jsou podmínky
jednorázové platby, která ve výši
4 000 Kč bude tarifním zaměstnancům vyplacena též ve výplatě
za duben.
Pro její obdr žení stačilo být
v pracovním poměru k 1. 4. 2016,
a aby tento trval i 20. 4. 2016.
Dále splnit podmínku – v letošním
roce odpracovat 37,5 hodin opět
s možností výjimky při nesplnění ze
zdravotních důvodů. Z uvedených
údajů je zřejmé, že na tuto platbu

dosáhne prakticky každý, včetně
nových zaměstnanců, kteří nastoupili nejpozději 1. dubna. Cílem je
pochopitelně nejen ocenit práci stávajících zaměstnanců, ale motivovat
i nové kolegy, kteří obvykle nastupují
s nižší tarifní třídou. Mimochodem
i nejnižší tarifní třídy se odbory
KOVO snaží průběžně odstraňovat.
Podstatné je připomenout, že stejnou jednorázovou platbu obdrží zaměstnanci také v dubnu 2017 a dále
na konci tohoto a příštího roku bude
na základě předpokládaných dobrých
výsledků vyplacena každoročně
prémie ve výši 4 000 korun za výkon
v daném roce. Celkem tak jednorázové platby budou činit 16 000 korun.
Z výše uvedených řádků tedy jasně závěrem vyplývá, že tyto peníze
vyjednané odbory KOVO dostanou
prakticky všichni tarifní zaměstnanci, tedy aktuálně více než 25 000
lidí. V době rostoucí ekonomiky se
přitom letos některé ﬁrmy honosily
růstem mezd. Potíž je však v tom, že
tam vyjednávají jednou za několik let
a vycházejí z výrazně nižších tarifů,
což také dělá výrazně menší peníze.
Navíc jde v řadě případů o složky
mezd, na které málokdo dosáhne.
Stačí zmeškat pár hodin práce, například onemocnět, jít k lékaři, nebo
muset zůstat doma s nemocným
dítětem. Odbory KOVO se ve všech
vyjednáváních jednoznačně proti
těmto praktikám postavily.

Volební obvod řešil
nedostatek zaměstnanců
i vyjednávání

V pátek se sešel volební obvod
Mladá Boleslav, Mělník, kde předkládali jednotliví zástupci z ﬁrem
spadající do těchto regionů zprávy
o stavu podniků. Jako červená
nit se tématy táhla informace, že
chybí lidé, zaměstnanci. Dokonce
v některých podnicích, když zaměstnanec přivede dalšího zaměstnance, dostane minimálně 5 000
korun odměny. Bohužel ani díky
nedostatku zaměstnanců nerostou
adekvátně v těchto podnicích mzdy
a beneﬁty, proto zejména u agentur níc h zamě stnanc ů doc há zí
k nekontrolovanému přebíhání. To,
co na jedné straně agentury používaly jako ﬂexibilitu krátké pracovní
smlouvy, to se v současné době
obrací proti nim.

Také ﬁrmy se budou muset smířit s tím, že agentury už nebudou
levnou prací, a díky ní neetické
nepřiměřené zisky. Může se stát, že
agentury, které zaměstnance zajistí,
si ještě nechají za to připlatit. Jeden
z předsedů již takto deklaroval, že
u nich v podniku jsou agenturní zaměstnanci placení více než kmenoví.
Předseda PR Odborů KOVO MB
Jaroslav Povšík byl na zasedání
volebního obvodu pozván jako
host a zúčastněné zejména zajímal
výsledek kolektivního vyjednávání
ve ﬁrmě ŠKODAa dalších integrovaných ﬁrmách a agenturách práce.
Tvrdě se vyjednává o navýšení
mezd včetně bonusů, o beneﬁtech
pro zaměstnance i o délce platnosti
a účinnosti dohod.

Nejen situaci ve VW řešil
předseda PR se šéfem ﬁrmy

V pondělí ráno v 8:30 hodin navštívil předsedu PR Jaroslava
Povšíka předseda představenstva ŠKODA Bernhard Maier, aby se
vzájemně informovali, jak vypadá situace v koncernu Volkswagen
po valné hromadě.
Diskutovali rovněž jednotlivé kroky strategie 2025, zejména s dopadem na společnost ŠKODA, dále o průběhu a výsledcích kolektivního
vyjednávání jak ve ﬁrmě ŠKODA, tak v agenturách a integracích. Dále
hovořili o průběhu návštěvy zástupkyně koncernové revize Volkswagen
k některým nestandardním výběrovým řízením a dalším záležitostem.
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Rekondiční
pobyty zdarma
pro zaměstnance
pracující
ve vnuceném
tempu
Zhruba co minuta to nové
auto. Mimo oficiální pauzu není
příliš šance si odskočit, nebo si
oddechnout. Jednoduše práce
na lince v předem daném taktu,
nebo oficiální řečí ve vnuceném
tempu, není žádný med. Je to
nekonečná dř ina okořeněná
mnohdy j e št ě p rací o šest é
noční směně v rámci flexikont
tr vající několik let. Pak je tu
také skutečnost zavádění atypick ých směnných systémů.
Proto se odbory KOVO kromě
vyjednávání rekordního růstu
m ezd l etos z a m ěř ily rovn ě ž
na humanizaci pracovní doby
a další výhody pro těžce pracující zaměstnance.
V rámci Dohody E II (Skupiny
zaměstnanců pro rekondiční pobyty)
proto byly díky odborům KOVO zavedeny 2 nové skupiny zaměstnanců, které umožňují rekondiční pobyty
výše zmíněným zaměstnancům,
kromě již dříve dohodnutých skupin.
Nově to jsou:
1) Zaměstnanci pracující ve ﬂexikontu a zároveň vnuceném tempu,
kteří odpracují alespoň 3 plusové
ﬂexikontové směny za kalendářní
rok a nespadají do již existujících
skupin pro rekondiční pobyty.
2) Zaměstnanci ve 20směnném
systému v lisovně, kteří pracují
ve vnuceném tempu a nespadají do již existujících skupin pro
rekondiční pobyty (pracují bez
ﬂexikont, ale zajišťují dobrovolným
přesčasem výrobu v souvislosti
s ﬂexikonty vyhlášenými ve výrobě
vozů).
Zaměstnanec s nárokem na rekondiční pobyt pracuje ve vnuceném
tempu a splnil podmínku odpracování 3 plusových směn ﬂexikonta,
nebo byl zařazen ve 20směnném
systému v průběhu příslušného roku
v lisovně.
Rekondiční pobyt v délce 5 pracovních dnů bude těmto zaměstnancům plně hrazen ﬁrmou. Lázně tak
má zaměstnanec za svoji náročnou
práci zcela zdarma, na pobyt musí
využít svou dovolenou.
Pro čerpání těchto rekondičních
pobytů v letošním roce budou společnou pracovní skupinou stanovena
přechodná pravidla. Pro čerpání
v roce 2017 budou nastaveny standardní podmínky jako u ostatních
skupin zaměstnanců. Relevantní
provozy, kde se pracuje ve vnuceném tempu, deﬁnuje průmyslové
inženýrství. Útvar SG doporučí
léčebné procedury, které by zaměstnanec měl během jednotýdenního
pobytu absolvovat.
Odbory KOVO také deklarují
a s ﬁrmou se shodly, že zahájí
jednání o zlepšení pracovních podmínek na výrobních pracovištích
s Trendem ŠKODA a vnuceným
pracovním tempem s cílem dokončit
téma do 31. 3. 2017.

Kolektivní vyjednávání
ODBORY KOVO VYJEDNALY
u dodavatelů, v integracích
PODSTATNÉ ZLEPŠENÍ
a v agenturách práce
PODMÍNEK FLEXIKONT

Na základě dohody o růstu mezd
bylo po jednohlasném rozhodnutí
Rady předsedů a výborů Kvasiny
a Vrchlabí staženo vypovězení
dohody o ﬂexikontech.Dohoda tak
zůstává v platnosti do 31. 3. 2017.
Její podmínky ale byly díky vyjednávání odborů KOVO vylepšeny
ve prospěch ocenění zaměstnanců
i humanizace pracovní doby.

k běžné tarifní mzdě a osobnímu
ohodnocení včetně příplatků za práci v noci či sobotu, za práci v taktu
a další příplatky náleží také prémie
za odpracované ﬂexikonto, která se
zvyšuje na 800 korun za páteční
noční směnu a 900 korun za sobotní dopolední směnu. Celkem si tak
zaměstnanci za ﬂexikonto přijdou
na skutečně zajímavé peníze.

800 korun prémie za ﬂexikonto
Odbory KOVO vyjednaly doplnění Dohody o ﬂexikontu o zvýšení
odměny za plusovou směnu ﬂexikonta o 100 Kč. Zaměstnanci tak

Dva dny placeného
volna navíc
Dále bylo vyjednáno, že již po odpracování 3 plusových směn ﬂexikonta budou dotčeným zaměstnan-

Na pračarodějnice
do Altamiry přišly
stovky lidí

Po týdnech zimy a dešťů skutečně příjemné a slunečné počasí přálo
velmi dobře připravenému programu v dětském zařízení Odborů KOVO
MB Altamira, kde byly na sobotu 30. dubna připraveny tradiční altamirské
„pračarodějnice“. Letos přilákaly více než 600 dětí i dospělých.
Návštěvníci si užili zajímavý program – volbu nejhezčí čarodějnice,
vystoupení nejmenších kosmonoských mažoretek i koncertní vystoupení
skupiny KTP. Stánek s občerstvením nabídl širokou škálu nápojů a jídla.
Akce se po všech stránkách vydařila bez jakýchkoli komplikací. Kromě „pračarodějnického“ programu si zájemci mohli prohlédnout prostory skanzenu
Altamira a zde chovaná zvířata.

cům v následujícím roce poskytnuty
2 dny placeného pracovního volna
navíc k pětitýdenní dovolené.

Náhradní volno
za odpracovanou směnu
Dále bude umožněno čerpání
náhradního volna za odpracované
plusové směny ﬂexikonta v případě, že zaměstnanec odpracoval
ve ﬂexikontech hodiny nad limit 45
hodin. Podmínky a pravidla tohoto
doplnění stanoví dodatek č. 3 Dohody o ﬂexikontu. Úplné znění Dohody
o ﬂexikontu bude zveřejněno na Zaměstnaneckém portále.

Přijďte 5. května
na dopoledne
o bezpečnosti
Tým oddělení technického vývoj e B ezp e č no st i vozu (EKS)
a Výzkumu dopravní bezpečnosti
společně s hasičským záchranným sborem ŠA připravily pro
žáky SOU ŠKODA velmi zajímavou
akci na podporu snížení rizik nebezpečného chování na silnicích,
poznání akt ivní/pasivní bezpečnosti a asistenčních systémů vozů
Škoda.
Žáci se mohou těšit na prezentaci činnosti výzkumu dopravní
bezpečnosti a hasičů s ukázkami
aktivace airbagů, aktivních i pasivních bezpečnostních prvků vozů
Škoda. Také bude k vidění zásah
hasičů při simulované nehodě
a mnoho dalšího. Akce se koná
na půdě učiliště SOUs ŠA dne 5. 5.
2016 od 8:00 do 13:10 hod. Zváni
jsou všichni zájemci.

Firma ŠKODA připravila pro
v š e c h ny z á j e m c e n a s o b o t u
7. 5. 2016 v době od 9 do 16 hodin den testovacích jízd s modely
Monte Carlo na parkovišti před
Zákaznickým centrem v Mladé
Boleslavi. Vyzkoušet si budete
moci 8 testovacích vozů, užít si
zajímavý doprovodný program pro
malé i velké motoristy, či si nechat
podepsat kartičku od posádky továrního týmu ŠKODA Motorsport
Jana Kopeckého a Pavla Dreslera.
Navíc si můžete prohlédnout historii
značky ŠKODA v expozici ŠKODA
Muzea, kam bude po celý den vstup
zdarma. Více informací naleznete
na www.montecarloroadshow.cz

Zábavná i poučná
roadshow Akademie
inovací od 16. května

Hlučné zkoušky ve svařovně
Hned začátkem května obdržely Odbory KOVO MB stížnost na neadekvátně hlučnou práci o přestávkách na svařovnách, která velmi obtěžuje
tamní zaměstnance v době hlavní přestávky. Jedná se o takzvanou sekáčovou zkoušku, kde se používá tento nástroj včetně kladiva. Odbory KOVO
MB záležitost prošetřily a bylo zjištěno, že tato činnost není systémová
ani dohodnutá. Jednalo se pravděpodobně o konání jednotlivců a došlo
k příslibu od vedení obou svařoven, že se toto již nebude opakovat a záležitost zůstane pod dozorem předsedů příslušných Dílenských organizací
č. 31 a 39.

společnosti, které se rozhodly lidem
neplatit řádně mzdu, nedopřát jim
beneﬁty, nehumanizovat pracovní
dobu atd. V tom nepomáhá ani
Charta pracovních a dodavatelských
vztahů uzavřená koncernem VW
a platná pro všechny dodavatele.
Je to prostě sprostý byznys s lidmi. Vydělávat se má na výrobcích
a produktech s vysokou přidanou
hodnotou, ale ne na lidech. V některých případech nejsme schopni
ani kolektivní smlouvu uzavřít,
vyvineme však veškerý možný tlak
a potenciál, včetně mediálního,
na podporu těchto záležitostí a zaměstnanců, které zastupujeme.

Nenechte si ujít

Roadshow Monte
Carlo se koná příští
sobotu 7. května

Altamira byla na pračarodějnice plná dětí i rodičů.

Kolektivní vyjednávání ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. je
relativně u konce, po celý rok
však prochází kontinuálním procesem úprav a změn, navržených
zástupci zaměstnanců nebo zaměstnavatelem.
Jinou kapitolou jsou integrované dodavatelské ﬁrmy a agentury
práce, kde také na základě zákona o kolektivním vyjednávání
č. 2/1991 Sb. uzavíráme kolektivní
smlouvy. Bohužel, až na výjimky,
např. ŠKO – ENERGO a ZPŠ, jsou
jednání a jejich výsledky zcela tristní
a to s jednoduchou logikou. Firma
ŠKODA AUTO a.s. si často vybírá

Zaměstnanci budou mít díky
roadshow Akademie inovací příležitost seznámit se napřímo a naživo s vybranými technologiemi.
Zájemci se seznámí a vyzkouší
si například virtuální realitu, 3D
tisk, jak funguje konektivita ve vozech ŠKODA a další zajímavosti.
Akce proběhne v termínu od 16.
do 20. 5. 2016 ve všech třech
závodech ﬁrmy ŠKODA. Výstavy
probíhají vždy poblíž uvedené brány v čase od 13.00 do 15.00 hodin
a přístupné jsou všem zaměstnanců bez nutnosti jakékoli registrace.
16. 5 – Mladá Boleslav 7. brána,
17. 5. – Mladá Boleslav 11. brána,
18. 5. Mladá Boleslav 13. brána,
19. 5. Kvasiny nová brána a 20. 5.
Vrchlabí hlavní brána.

Manželé Horákovi oslavili kamennou svatbu po 65 letech manželství.

Zástupci odborů KOVO
popřáli svým členům
ke kamenné svatbě

Pojem kamenná svatba není
tak častý, známější je svatba zlatá
či diamantová. Existuje ale také
kamenná, která se slaví, když
spolu manželé dosáhnou těžko
uvěřitelného výročí – v manželství spolu vydrželi 65 let! Přesně
tak to mají pětaosmdesátiletí
manželé Olga a Karel Horákovi,
členové Odborů KOVO MB a bývalí zaměstnanci společnosti
ŠKODA.
Kamennou svatbu spolu s celou rodinou oslavili o uplynulém
víkendu, svatbu si po 65 letech
zopakovali v obřadní síni mladoboleslavského magistrátu. K jubileu
jim za Odbory KOVO MB popřál
koordinátor sociální oblasti Lukáš
Halamíček i zástupkyně Klubu důchodců Odborů KOVO MB Květa
Marešová, kteří kromě blahopřání
předali také dary od odborové organizace i od předsedy PR Jaroslava
Povšíka.
„Chtěli bychom tímto odborové organizaci velmi poděkovat.
Účast jejích zástupců a dárky nás
velice potěšily,“ shodli se manželé
Horákovi, kteří celý život pracovali v mladoboleslavském závodě
ŠKO DA . Paní O lga prac ovala
celkem 30 roků na výrobní lince
a pan Karel od vyučení pracoval
jako klempíř na Tudorech. Později
přešel k údržbě a většinu svého
zaměstnání pracoval na dopravnících ve svařovně. Ve Škodovce
byl rovných 46 let od v yuč ení
po odchod do penze.

„Celý pracovní život jsme také
byli v odborech KOVO, protože to
považujeme za velmi důležité. Kdo
nechce vstoupit, je to jeho hloupost.
Odbory pomáhají vyjednat vyšší
mzdy, udržet zaměstnanost a samozřejmě jsme mohli i využívat mnoho
výhod včetně rekreací. Musím také
říci, že i když to na lince nebylo
jednoduché, do práce jsme chodili
celkem rádi,“ říká paní Olga. „Odborům jsme vděční, pro zaměstnance
toho dělají opravdu hodně. Jak jinak
by mohli zaměstnanci prosadit své
zájmy?“ dodává pan Karel.
Manželé jsou svoji již 65 let, přitom
se ale znají mnohem déle. Poznali se
už jako děti v rodné obci Jabkenice.
„Podstatná je láska, tolerance a porozumění,“ shodují se vitální manželé,
kteří se rádi věnují zahrádce či procházkám. V minulosti se pravidelně
snažili relaxovat na dovolených
v tuzemsku, kde podnikali pravidelné
výlety a procházky. Celý život také
jezdili značkou vozů ŠKODA.
Společně mají dvě dcery, čtyři
vnoučata a 11 pravnoučat. „I to
nám dává vitalitu do života,“ smějí
se manželé.
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