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Týdeník odborové organizace
KOVO ŠKODA AUTO a.s.

ODBOR ÁŘ
náročné vyjednávání u dodavatelů
a v integracích, ﬁrmy se snaží
na zaměstnancích šetřit

téměř nikdy nekončí práce
na kolek tivním v yjednávání:
po úspěšném vyjednávání ve ﬁrmě ŠkODa, které již bylo uzavřeno, nyní pokračují Odbory
kOVO mB v kolektivním vyjednávání u dodavatelů, v integracích
a agenturách práce.
Předseda PR Jaroslav Povšík
ovšem upozornil, že některé integrované firmy a dodavatelé se snaží
dělat všemožné, aby zaměstnancům přidávat nemusely a dostatečně je neocenily. Firmy, které získaly
lukrativní zakázky od společnosti
ŠKODA, by přitom měly mít jasnou
sociální odpovědnost za kvalitu
života svých zaměstnanců, kteří
často vykonávají těžkou práci, kterou tvoří jejich zisk. „Musíme nyní
na základě Charty dodavatelských
vztahů a všech dalších dohod
tlačit na dodavatele a integrované
firmy, aby odpovídajícím způsobem
ohodnotily zaměstnance. Není
možné, aby takto laxně přistupovaly
k zaměstnancům,“ říká předseda
Povšík.
Vedení společnosti AB Facility
a firmy SAPe proto Odbory KOVO
adresovaly písemnou výzvu k zahájení kolektivního vyjednávání,
která zůstala do dnešního dne bez
odpovědi. Odbory KOVO budou
zásadně trvat na dodržení zákonem
stanovených lhůt ze strany těchto

dvou firem a jsou připraveny použít
všech zákonných prostředků k uzavření kolektivních smluv ve prospěch zaměstnanců jmenovaných
společností.
Výzva k zahájení kolektivního
vyjednávání byla počátkem tohoto
týdne odeslána i společnosti ISS
Facility Services, kde máme své
členy, zastupujeme je a chceme pro
zaměstnance vyjednat odpovídající
úroveň kolektivní smlouvy.
členská základna v integrovaných firmách stoupá a odborům
KOVO se daří rok od roku vyjednávat pro zaměstnance lepší podmínky, nicméně situace stále ani
zdaleka není ideální. „Budeme se
snažit pro zaměstnance vyjednat
ze všech sil co nejlepší podmínky,“
říká předseda Povšík. V některých
firmách již přitom bylo dosaženo
kýženého výsledku, v jiných bude
vyjednávání ještě velmi náročné.
Připomeňme, jak složité bylo
kolektivní vyjednávání na přelomu roku ve společnosti Johnson
Controls, kde také díky dobrému
výsledku výrazně stoupá členská
základna. čím více přitom bude
členů, tím lepších podmínek bude
možné v budoucnu dosáhnout.
Dohoda již byla uzavřena také
ve společnosti Ško-energo, kde
mzdy vzrostou stejným poměrem
jako ve firmě ŠKODA. Ve Zdravotní

pojišťovně ŠKODA se zvyšují tarify
a dále byla pro zaměstnance ZPŠ
vyjednána jednorázová platba.
Tuto platbu zaměstnanci dostanou
ve výplatě za květen. Zároveň se
zaměstnancům zvýší fixní bonus.
Společně s tím také odbory KOVO
vyjednaly vyšší dostupnost tohoto
bonusu pro nové zaměstnance.
Růst mezd vyjednaly Odbory
KOVO MB také ve firmě Lipraco,
kde se zvýší hned několik složek mzdy. Zvýší se nejen tarif,
ale i osobní ohodnocení, příplatek za práci v odpolední směně
a rovněž fixní bonus. Tento bonus
bude také díky Odborům KOVO
MB výrazně dostupnější novým
kolegům. Dříve jeho plnou výši dostávali zaměstnanci až po 3 letech
zaměstnání.
Vyjednávání bude pokračovat
i v dalších integrovaných firmách,
například ve společnosti eurest,
kde Odbory KOVO MB otevírají
také téma práce o sobotách. Ve firmě ŠKODA se totiž plánuje práce
v atypických směnných systémech
a rovněž v pravidelném ﬂexikontu.
To má pochopitelně dopad i na část
zaměstnanců v eurestu, kteří zajišťují zaměstnancům stravování také
v noci z pátku na sobotu, případně
během soboty. To bude muset být
řešeno nějakým systémem ve prospěch zaměstnanců.

Podniková rada dne 4. května
2016 byla též informována o zahájení kolektivního vyjednávání
na ŠKODA AUTO Vysoké škole,
kde Odbory KOVO MB již předložily své požadavky na růst mezd.
Současná mzdová dohoda vyprší
30. června. „Chceme udělat vše
proto, aby byla dohoda uzavřena
do této doby, a s co nejlepším
výsledkem pro zaměstnance včetně akademiků,“ uvedl předseda
Povšík.
Odbor y KOVO MB řeší také
organizování pravidelné noční
směny ve firmě Fokus, související
s požadavkem firmy ŠKODA, aby
balení dílů mohlo probíhat ve třech
směnách. V pravidelných nočních
směnách by měla být práce zajišťována 4 - 5 zaměstnanci Fokusu
na směnu. Odbory KOVO MB ale
upozorňují, že je to velmi složité,
protože mnozí zaměstnanci Fokusu
mají zdravotní omezení a nemohou
pracovat v noci. Navíc mají v pracovních smlouvách práci pouze
na dvě směny. Vyjednávání kolektivní smlouvy v této společnosti bylo
ukončeno dohodou jednacích stran
v úterý 10. května 2016.
Před podpisem jsou i mzdové
dohody pro zaměstnance spo lečnosti eUC Premium, kde jsou
zaměstnáni naši členové, bývalí
zaměstnanci rehabilitace firmy ŠA.

Zaměstnanec musí být
Čekají nás atypické systémy práce, seznámen se svým hodnocením
Michael Oeljeklaus:

chceme získat investici do lakovny

Výroba značky ŠKODA neustále
stoupá. Produkce v posledních letech roste především v českých závodech, než kdekoli jinde na světě.
Na zasedání Podnikové rady odborů
KOVO to řekl člen představenstva
firmy ŠKODA za oblast výroby
a logistiky Michael Oeljeklaus. „Tím
je jednoznačně doloženo, že internacionalizace značně posílila české
závody,“ doplnil. Srdcem značky
ŠKODA podle něho byl, je a bude
model Octavia, který tvoří 40 procent z celkové produkce. Nejvíce se
jich vyrobí právě v Mladé Boleslavi.
Úspěšné jsou však podle
Oeljeklause všechny modely značky
ŠKODA. Velmi dobře se v tomto směru etabloval například nový Superb.
„Dosud výroba tlačila na odbyt, že
dokáže vyrábět více, ať se postará
o jejich prodej. Dnes je to zcela
opačně, teď odbyt tlačí na výrobu,
zda dokáže vyrobit více aut,“ uvedl
Oeljeklaus. „Musíme se snažit naše
zákazníky uspokojit a začít se proto
zabývat atypickými směnnými systémy. Naším nejužším místem je lakovna, přestože se udělalo maximum pro
navýšení výroby i kvality. Lakovna
proto bude muset na podzim přejít
do jiného výrobního systému, abychom mohli náš výrobní program
vůbec naplnit,“ dodal Oeljeklaus.

„Momentálně bojujeme o investici pro novou lakovnu nové generace, kterou chceme postavit zde
v Mladé Boleslavi. Mohu vám slíbit,
že o ní budeme usilovat ze všech
sil, a to i ve spolupráci s odbory
KOVO a předsedou Podnikové rady
Jaroslavem Povšíkem, který je rovněž členem dozorčí rady,“ dodal
M. Oeljeklaus. Získat několikamiliardovou investici ale nebude jednoduché už kvůli tomu, že se Volkswagen
nyní nachází ve složité situaci, výrazně jiné než například před dvěma lety.
V minulosti se přitom podařilo získat
vysoké investice do závodu Vrchlabí,
do nové lisovny v Mladé Boleslavi,
ale i do nových modelů v Kvasinách.
„Poslední boj o investici do lisovny
PXL II jsme vyhráli a jinou alternativu
nevidím ani u lakovny, musí se nám
to podařit,“ dodal Oeljeklaus.
Na atypické systémy bude zcela
jistě navazovat pravidelná práce
ve ﬂexikontu v montážních provozech. Odbory KOVO MB proto také
v kolektivním vyjednávání prosadily
humanizaci pracovní doby, dny volna
navíc, či lázně pro zaměstnance.
Právě humanizace pracovní doby
bude také jedním z hlavních úkolů
pro odbory KOVO v průběhu následujících let.
Pokračování na straně 2

Osobní ohodnocení je nedílnou součástí mezd ve firmě ŠKODA. Osobní ohodnocení narostlo
od 1. dubna korunově stejným poměrem jako tarif, jehož růst vyjednaly odbory KOVO. Procento osobního ohodnocení samozřejmě záleží
na přístupu a výkonu zaměstnance,
který je hodnocen podle daných
pravidel. Odbory KOVO se dlouhodobě snaží, aby toto hodnocení
bylo co nejvíce transparentní, aby
se nemohlo stát, že zaměstnanec
bude ohodnocen nespravedlivě.
Odbory KOVO proto ve vyjednávání

prosadily, že výsledek hodnocení
výkonu po schválení příslušným
personálním útvarem objasní a novou výši osobního ohodnocení sdělí
hodnotitel každému zaměstnanci
(s výjimkou dlouhodobě nepřítomných) nejpozději první den platnosti
nového osobního ohodnocení.
Při snížení osobního ohodnocení je hodnotitel povinen seznámit
s touto skutečností zaměstnance
písemnou formou s řádným odůvodněním. Zaměstnanec svým podpisem potvrdí, že byl s výsledkem
hodnocení seznámen.

Odbory kOVO vyjednaly
sladění týmového odměňování
V rámci kolektivního vyjednávání byly dohodnuty 3 kategorie
cílových prémií:
I. kategorie (bez příplatku MTM) – 1 500 Kč; II. kategorie (s příplatkem
MTM) – 1 850 Kč a III. kategorie (s příplatkem Trend ŠKODA) – 2 200 Kč.
Bylo dohodnuto postupné navýšení ve dvou krocích, a to k 1. 7. 2016
a k 1. 7. 2017.
Pro realizaci postupného navýšení částek cílových prémií v určených
provozech je ustavena pracovní skupina, ve které je i pověřený zástupce
odborů KOVO. Tato pracovní skupina dopracuje výsledky kolektivního vyjednávání tak, aby se od 1. 7. 2016 a od 1. 7. 2017 zohlednily v příslušných
cílových dohodách.
Dále, jak jsme již informovali, odbory KOVO budou pracovat na rozšíření tarifních mezistupňů ve vazbě na karierní matici s cílem zlepšit další
možnosti kariérního růstu zaměstnanců.
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kVasiny:

nové parkoviště,
jídelna i modely
V závodě kvasiny nadále roste
počet zaměstnanců. nástupy
jsou značné každý měsíc, ale
zároveň se výroba potýká s poměrně značnou ﬂuktuací. ne
všichni nováčci výrobu v podniku zvládnou. „Organizovanost
zaměstnanců v odborech kOVO
se v našem závodě drží přes
83 procent, což je velmi dobře
pro možnost silného zastupování zaměstnanců,“ říká předseda
Odborů kOVO kvasiny martin
Lustyk.
Na začátku května se zdejší
z am ě st nanc i al e sp o ň d o č kali
otevření nového parkoviště, kde
vzniklo 415 nových parkovacích
míst. Jde však spíše o přelití automobilů z plochy, kterou měla
firma vypůjčenou jako prozatímní
řešení od obce Kvasiny. V okolí
silnic u závodu je zákaz parkování. Po sečtení všech legálních
parkovacích ploch firmy v Kvasinách tak nyní konečně parkovací
místa přebývají. „Jsme rádi, že se
podařilo nové parkoviště zařídit,
dlouho jsme o to firmu žádali, nyní
tak přebývá asi 150 volných míst,“
říká Martin Lustyk. „V kontextu
s tím, kolik lidí plánuje firma nabírat, je však už teď jasné, že to brzy
stačit nebude a firma proto údajně
začíná připravovat prostor pro další
parkoviště,“ dodal Lustyk.
V závodě zároveň pokračuje
rekonstrukce a rozšiřování jídelny,
která se provádí za plného provozu.
U restaurace proto vyrostl provizorní
stan, kde se mohou zaměstnanci
stravovat. Komfort tím ale není nijak
příliš snížen. „Stejně ale platí, že
i po rozšíření bude kapacita jídelny
nedostatečná a bude nutné začít
s výstavbou nové, a to včetně vývařovny, protože jídla dosud dovážíme
z Mladé Boleslavi, kde už nyní je
kapacita rovněž hraniční a přitom
by mohl přibýt požadavek na zhruba
2 000 dalších jídel denně,“ dodává
Lustyk.
V Kvasinách se postupně rozbíhá výroba vozu Seat Ateca a také
se zkušebně vyrábí již několik
vozů nového modelu A-SUV týdně.
Firma již také oficiálně oznámila,
že nové velké sportovně užitkové
auto se bude jmenovat Kodiaq.
Jméno se odvolává na medvěda
kodiaka, žijícího na stejnojmenném ostrově u jižního pobřeží Aljašky. Psaná podoba tohoto jména
je odvozena z jazyka původních
obyvatel z kmene Alutiiqů. S novým modelem, který bude veřejnosti představen v druhé polovině
roku 2016, zahájí ŠKODA svou
modelovou ofenzívu v segmentu
SUV.
„Zaměstnanci i vedení závodu
Kvasiny mají můj obdiv. Pět náběhů
nových modelu v tak krátké době
zhruba 2 let, to tady ještě nebylo.
I zde však přes veškeré pokroky,
které se udělaly, budeme muset
jít do atypických směnných systémů,“ uvedl člen představenstva
za oblast výroby a logistiky Michael
Oeljeklaus.

ergotýmy dál zlepšují ergonomii práce
Cílem „ergonomické ofenzívy
ve ŠKODA AUTO“ je pravidelně
a systematicky sledovat pracovní
místa s vysokou ergonomickou
zátěží a navrhovat opatření k jejich
zlepšení. Tyto aktivity jsou úkolem
ergotýmů. Na potřebu dále zlepšovat ergonomii práce dlouhodobě
upozorňují odbory KOVO.
ergotým je složený ze zástupců útvarů výroby, ochrany zdraví,
plánování výroby, controllingu,
výrobního systému Škoda, odborů
KOVO, plánování značky a průmys-

lového inženýrství. Má za úkol zjistit
příčiny vysoké ergonomické zátěže,
připravit návrhy opatření ke zlepšení
ergonomie a kontrolovat realizaci
opatření. V rámci jednání ergotýmu
odborné útvary postupně diskutují
pracovní místa a k nim navrhují
opatření. Pokud je opatření schváleno, je absolutní prioritou uvolnění
finančních prostředků z BWA a realizace opatření.
ergotým byl poprvé nasazen
na hale M13 v červenci loňského
roku, v březnu 2016 nastartoval

Blíží se Dobový letecký den
v mladé Boleslavi

V Mladé Boleslavi se uskuteční oblíbená a již tradiční akce. V sobotu
11. června se koná 11. Dobový letecký den. Program se uskuteční na letišti
v Mladé Boleslavi a k vidění budou stroje jako například B-25 Mitchell, P-40
Warhawk, Jak-3, P-51 Mustang, Lockheed electra, Twin Beech, Polikarpov
Po-2, Beta Minor, The Flying Bulls a vrcholem bude přelet stíhaček JAS-39
Gripen. Zajištěna bude také autobusová doprava mezi ŠKODA Muzeem
a letištěm. Odbory KOVO MB zajistí pro své členy vstupenky za výhodné
ceny. Více podrobností a dalších informací pro vás do ŠO připravujeme.

Zaměstnance informují také
nástěnky v jednotlivých DO

Odbory KOVO MB zmapovaly
umístění jednotných nástěnek odborové organizace v areálu firmy
ŠKODA. Nástěnky jsou očíslované
a byly zaneseny do plánku firmy
s označením přesného umístění.
Odbory KOVO MB dále v jednotlivých dílenských organizacích
zjišťovaly případnou potřebu jejich doplnění. Několik požadavků
na umístění dalších nástěnek bude
diskutováno, případně budou ob-

jednány a doinstalovány. Nástěnky
slouží Dílensk ým organizacím
k rychlému informování členů o novinkách v Odborech KOVO MB,
probíhajících akcích, zajímavostech
či zprávách z dané DO. V nedávné
době prošla většina nástěnek výměnou či úpravou, aby byly přehlednější, praktičtější a měly shodnou
podobu. Na některých nástěnkách
jsou rovněž informace pro agenturní
personál a integrace.

svou činnost v rámci haly M1. Aby
mohla analýza míst běžet plošně
a plynule, budou další ergotýmy
zřízeny postupně dle náběhu vyhodnocování pracovních míst v systému
Arbeitsplan.
Během prvního čtvrtletí tohoto
roku se podařilo do ergonomických opatření investovat již cca
78 tisíc euro, tedy asi 2,1 milionu
korun, a zlepšit tak ergonomické
podmínky např. na montáži M13,
ve výrobě komponent, technickém
servisu atd.

Zábavná
i pOučná
rOadshOw
akadeMie
inOvací
Od 16. května

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.

Zástupci odborů kOVO se účastnili
videokonference o situaci ve VW

Podniková rada byla informována
o nedávno konané videokonferenci
zástupců jednotlivých lokalit koncernu Volkswagen, kde bylo informováno o stavu společnosti, aktuálním
hospodaření, situaci s dieselovými
motory a také byly probírány výzvy
budoucnosti v podobě digitalizace
i elektropohonů. Hovořilo se o stavu
a budoucnosti investic s důrazem
právě na tyto priority. Bylo konstatováno, že firma ŠKODA si v rámci
více objemových značek společně
s Audi stojí nejlépe v rámci koncernu
Volkswagen.
Bylo sděleno, že bude docházet
k úpravě organizační struktury tak,
aby některé záležitosti byly více pro-

pojené a některé vývojové náklady
pro jednotlivé značky byly nižší. To
však také provází obava z vnitřní
koncernové konkurence a takzvaného kanibalismu značek.
Je ovšem také vidět, že existuje
problém mezi Podnikovou radou v Německu a novým vedením koncernu
VW. „Bylo vidět, že naše spolurozhodování bude nutné znovu důrazně
prosazovat,“ říká předseda PR Jaroslav Povšík. V německých závodech
se také stále řeší případné vyplacení
bonusu, a to v několika polohách –
vrcholového vedení firmy, managementu a také pro tarifní zaměstnance.
Potíže způsobuje kauza s dieselovými motory, firma musí de-

ponovat miliony eur na řešení této
situace. V Německu se politikům
i veřejnosti nelíbí, že by měly být
odškodnění zákazníci jen v Americe
a nikoli v Německu. Potíže jsou také
s akcionáři.
Předseda Povšík podotkl, že
v rámci VW nastupuje těžko pochopitelná redukční dieta. Do všeho se
míchají také politické vlivy. V žádném případě není možné dopustit,
aby na chyby managerů a na aféru
s dieselovými motory dopláceli námezdní zaměstnanci v kterémkoliv
ze závodů koncernu, či aby utrpěl
dlouhodobě budovaný systém spolurozhodování mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavateli.

ptáte se na problematiku parkování:
odpočítávání na semaforu i kolony u 7. brány

Zaměstnance velmi zajímají otázky spojené s problematikou parkování nejen na firemních parkovištích
ŠKODA, ale také v ulicích Mladé
Boleslavi, kde potřebují zaparkovat
například po práci. Dotazy členské
základny před časem tlumočili
předsedové Dílenských organizací
zástupcům mladoboleslavského
magistrátu, který momentálně chystá přípravu nového parkovacího
systému, jenž v ulicích zavede různé
parkovací zóny. Předseda PR Jaroslav Povšík v diskuzi vyzval, aby
se při přípravě parkování myslelo
především na lidi a jejich potřeby.
Zde jsou některé zajímavé dotazy
a témata k parkování vzešlé z členské základny Odborů KOVO MB:
Předseda DO 1 Petr Harant se
dotazoval, zda v novém parkovacím
systému budou moci dostat lidé
parkovací kartu i na auto, které není
jejich, ale je například v rámci často
využívaného programu Mezi námi,
tedy na operativní leasing. Podle

J. Macouna je jedno, na jaké auto
majitel bytu či nájemník s řádnou nájemní smlouvou svoji kartu využije.
Předseda DO 17 Josef Prorok
podotkl, že někteří obyvatelé lokalit,
kde již systém funguje, karty propůjčovali k „černému“ kšeftování. Podle
J. Macouna bude karta vázána
na konkrétního vlastníka a jím zvolené konkrétní auto a u podnikatelů
na konkrétní provozovnu. Kšeftaření
tak podle něho nehrozí.
Předseda DO 21 Petr Šimáček
kritizoval, že obyvatelé severního sídliště dnes bezradně krouží například
ulicí Na Radouči a nemohou i desítky
minut zaparkovat, než najdou nějaké
místo. Podotkl, že nevidí příliš šanci
na zlepšení, že parkovací systém
s kartami ničemu nepomůže. Podle
magistrátu systém „odsaje“ 30 procent aut, s kterými majitelé nejezdí
a která dlouhodobě blokují parkovací
místa těm, co je skutečně potřebují.
Předseda DO 9 Jiří Berný uvedl,
že zaměstnanci parkující na 7. brá-

ně se ptají na možnost nastavení
inter valu semaforu při střídání
směn. Nemohou totiž kvůli semaforu najet na novou severovýchodní
tangentu. Josef Macoun uvedl, že
jde o komplikovaný dopravní uzel
s přechody a kombinaci s dalšími
křižovatkami. Po rozšíření třídy
V. Klementa dojde k přenastavení
inter valů. Kolem druhé hodiny
projíždí od Bondy centra kolem 140
autobusů a stovky až tisíce automobilů. „Při srovnání s Prahou je
čekání deset minut sice nepříjemné, zato však stále slabé zdržení.
Při prodloužení intervalu by se nám
zasekala další místa ve městě, například křižovatka u Bičíků,“ uvedl
Macoun.
Na dotaz odborářů také potvrdil,
že město plánuje v Mladé Boleslavi
zavést odpočítávání sekund na semaforech, než naskočí zelená, aby
se mohl řidič efektivně připravit
na jízdu. „Zavedeme to po celém
městě,“ dodal Macoun.

Michael Oeljeklaus:

Čekají nás atypické
systémy práce

Dokončení ze strany 1
„Změna směnnosti je sice efektivní, ale spíše krátkodobé řešení.
Mladoboleslavský závod není nafukovací. Máte nějaký plán na řešení?
Je dobře, že výroba takto stoupá, ale
nesmí to být na úkor zaměstnanců,“
ptal se člena představenstva předseda DO 12 Karel Matějka.
„Máte naprostou pravdu, fabrika
není nafukovací a vícesměnné systémy po dobu několika let nejsou
ideálním řešením,“ odpověděl člen
představenstva Michael Oeljeklaus.
„Je třeba ale vidět situaci v kontextu
celého koncernu Volkswagen, který
trápí aktuální situace s dieselovými motory. Dobrou zprávou je, že
na značku ŠKODA to nemá přílišný
vliv,“ uvedl.
Nastínil však, že investice do rozšíření továrny, které by umožnily nevyrábět ve vícesměnném systému,
právě kvůli tomu nemohou přijít tak
rychle. Na řešení situace se totiž
musí podílet všechny značky patřící
do „rodiny“ Volkswagen. „Musíme si
uvědomit, že jsme z členství v rodině Volkswagen vždy profitovali, bez
něho bychom nebyli tam, kde jsme.
A teď je naším úkolem pomoci,“

uvedl Oeljeklaus. „Jsem ve Volkswagenu více než 20 let a zažil jsem
mnoho různých krizí a ze všech jsme
nakonec vyšli dobře a posíleni. A až
nám bude opět lépe, já budu ten
první, kdo bude potřebné investice
požadovat,“ dodal Oeljeklaus.
Předseda PR Jaroslav Povšík upozornil, že firma opustila strategii 2018
s výrobou 1,5 milionu vozů ročně
a podotkl, že zaměstnanci nepochybují, že firma bude časem do lakovny
v Mladé Boleslavi a nástavbově
v Kvasinách investovat. Zaměstnance spíše zajímá, jestli po těchto investicích již nebudou muset v atypických
systémech pracovat…
Michael Oelejklaus uvedl, že by
v lakovně mohl fungovat 17směnný
systém od podzimu a začátkem
příštího roku v Kvasinách 18směnný systém. „Je to jednoduše dáno
tím, že o naše vozy je větší zájem,
než jsme očekávali,“ říká. K otázce
strategie uvedl, že nyní firma pracuje
na dokumentu Strategie 2025, v níž
identifikuje 12 oblastí zejména z hlediska inovací a nových technologií.
Dalším tématům z této diskuze
se budeme věnovat v příštím vydání ŠO.

jaké novinky také využívají
škodováčtí hasiči

Nedávno jsme ve Škodováckém
odboráři představili rozsah činnosti
Hasičského záchranného sboru
ve ŠKODA AUTO. V dnešním vydání se zaměříme na technický pokrok
a novinky, s kterými byla krátce
seznámena Podniková rada odborů
KOVO. Firma ŠKODA je dnes rozsáhlým, bez nadsázky obrovským
podnikem. Je to město ve městě
se spoustou výrobních provozů,
složitou infrastrukturou i řadou míst
a dílen s vysokým rizikem požáru.
Také proto je dobře, že se v minulosti podařilo odborů KOVO odrazit
snahy o jejich vyčlenění a naopak
dnes probíhá důkladná modernizace
celého systému zabezpečení.
Zajímavou novinkou je například
využití vysokotlaké mlhy oproti klasickému vodnímu hašení. Tento systém byl instalován v lakovně M11B.
Je to účinnější a šetrnější systém,
který neničí technologicky složitá
zařízení. „Společnost ŠKODA AUTO
musela pro používání tohoto zařízení získat všechny náročné certifikáty
a jeho zavedení trvalo téměř 5 let,“
říká Stanislav Cihelník, koordinátor
HZS ŠKODA AUTO.
Firemní hasiči také jako jedni
z mála využívají pěnové hasicí zařízení One Seven, které dokáže dobře
hasit a ochlazovat a přitom nemá vysokou spotřebu vody. V evropě není
tento systém příliš rozšířený, ale jde
o špičkový systém, který skutečně
pomáhá. „Pomohli jsme s ním například uhasit trafostanice pod napětím
až do 25 000 voltů. Je to v podstatě
suchá pěna, ulpí na hašené ploše
a později se samovolně rozkládá,“
říká koordinátor Stanislav Cihelník.
Pěna se vyrábí ve speciální velkokapacitní požární cisterně o výkonu
10 m3 pěny za minutu s dodávkou
hasebního média až po dobu 7
hodin. Pěna je využívána také pro
polostabilní hašení ve sklepení lisoven či v lakovně. Podle toho kde hoří,
se vůz napojí na příslušné potrubí
na stěně budovy a pěna je vháněna
na příslušné místo. V hale M15 tak
vzniklo až 7 kilometrů potrubí pro dopravu této pěny na jednotlivá místa.
Dalším výrazným pokrokem je
vylepšování požárního zabezpečení
hlavní rozvodny e 25 a také dalších
trafostanic, včetně vysokonapěťových kabelových tras. Dochází k postupné instalaci požárního detekč-

ního systému přímo do kabelových
kanálů a tras, který reaguje na navyšování teploty. Tato detekce teploty
má zejména predikovat vznik požáru
v technologicky složitých objektech.
„Pracuje se na stálém vylepšování
celého systému hašení, od oznámení na dispečink, přes informování
fundovaných a odpovědných osob,
které ihned zjednají nápravu a situaci
neprodleně řeší,“ doplňuje Stanislav
Cihelník. Ve společnosti ŠKODA
AUTO je vybudován jednotný systém
varování a vyrozumění. Nedílnou součástí jsou elektronické sirény, které se
testují každou první středu v měsíci.
Těmi i dalšími částmi rozhlasu je vybaven celý podnik. Díky tomu se dá
i lépe řídit evakuace či poskytnout
zásadní informace zaměstnancům.
Napojen je i na celostátní systém.
Kromě technologického pokroku
je však stále tím nejdůležitějším –
člověk hasič. Předseda PR Jaroslav
Povšík připomněl, že v minulosti
byla snaha hasiče eliminovat, či dokonce vyčlenit z firmy. „Jsem rád, že
se nám podařilo hasiče udržet ve firmě a dnes a již jsou součástí tak
náročného systému, že by vyčlenění
ani nebylo možné,“ uvedl předseda
PR Jaroslav Povšík. To oceňuje
i Stanislav Cihelník, v loňském roce
se podle něho naopak podařilo navýšit stav o 8 nových lidí, tedy na 12
hasičů na směnu. Ti kromě ostrých
zásahů pravidelně podstupují také
maximálně reálná cvičení.
Podniková rada změny a novinky
v systému hašení k lepšímu velmi
ocenila a zajímala se, jak se daří získávat finance na tyto tak důležité investice. „Zpočátku to bylo těžké, ale
dnes máme ustanovenu komisi pro
požární ochranu, kde jsou zástupci
za všech oblastí řízení firmy. Tím
se výrazně zjednodušily všechny
schvalovací procesy. Přístup firmy
je velmi zodpovědný a je snaha celý
systém nadále zlepšovat,“ odpovídá
Stanislav Cihelník.
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