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Týdeník odborové organizace
KOVO ŠKODA AUTO a.s.

ODBOR ÁŘ
Začíná hromadné volno,
z dovolené ukrojí o dva dny méně

Odbory KOVO do posledních
dnů vyjednávaly nejlepší možné
podmínky pro zaměstnance tak, aby
pro ně byly nastaveny v souvislosti
s hromadným čerpáním dovolené
co možná nejvýhodněji. V podniku
se vyrábí podle mnoha různých
kalendářů pracovní doby. S ohledem na velké množství provozů
s rozdílnými směnnými systémy
práce a poněkud rozdílné systémy
práce ve všech českých závodech,
nebylo vůbec jednoduché vyladit vše
tak, aby zaměstnanci mohli na dovolenou odejít co nejdříve a nešli
například na směny, kde už pro ně
nebude práce. Stejně tak bylo nutné
naplánovat efektivní návrat po dovolené, a to i s ohledem na mnoho
kilometrů dojíždějící kolegy.
„Základem je, že začátek dovolené byl naplánován od prvního
kalendářního týdne v červenci, kde
jsou dva státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Řada zaměstnanců
bude o hromadné
dovolené pracovat

Důležitou součástí projednávání výběhu
a náběhu výroby kolem dovolené pro Odbory
KOVO bylo zajištění odpovídajících podmínek
pro zaměstnance, kteří budou během dovolené pracovat. V zaměstnání totiž zůstanou
stovky kolegů, zejména pracovníci údržeb,
kteří provedou rozsáhlou údržbu a opravu
odstaveného výrobního zařízení. Dovolenou
si vyberou v jiných individuálních termínech,
ačkoli práce v obvykle horkém červenci pro
ně jistě nebude nijak jednoduchá.
Dojde k řadě významných úprav a investic do technologií i staveb. Například
v Mladé Boleslavi se plánuje přesun výroby
modelů Rapid a Toledo na linku MB I k Fabii
a Rapidu Spaceback. V Kvasinách vyvrcholí
příprava nového vozu Karoq. Pracovat
budou zaměstnanci některých nepřetržitých provozů, menší část logistiky, strážní
na branách, pracovníci stravování Aramark,
zdravotnický personál a další služby. Individuální dovolenou v jiných termínech si
také vybírají mnozí technici, administrativní
zaměstnanci, lidé v technickém vývoji atd.
„Důležité bylo zajistit pro pracoviště,
která zůstanou v provozu, dostatek otevřených restaurací a kiosků, pitný režim, provoz
bran, zdravotnických zařízení a možnosti
dopravy,“ říká předseda PR Jaroslav Povšík.
Co se týče vstupu do ﬁrmy, nepřetržitě
v provozu budou v Mladé Boleslavi 6., 7.,
8. a 13. brána, stejně jako vstup v Česaně. 1. brána bude v provozu od pondělí
do pátku od 5 do 18 hodin a 3. brána od 5
do 16 hodin. 11. brána bude o dovolené
uzavřena, na 12. bráně bude zajištěn pouze
nepřetržitý vstup pomocí karuselu.
V Kvasinách bude v nepřetržitém provozu brána č. 1, na bráně č. 2 bude zajištěn
provoz 4x denně na půl hodiny a 3. vstup
je o dovolené uzavřen, prostřednictvím
karuselů bude vstup umožněn. Ve Vrchlabí
pak má nepřetržitě fungovat 1. brána, druhá
bude o dovolené uzavřena.
Dovolenou si samozřejmě vybírají
také někteří lékaři a poskytovatelé služeb
na poliklinice ŠKODA. Přesné termíny jsou
k dispozici na zaměstnaneckém portálu.
Tam také najdete přehled zajištění dopravy
autobusovými dopravci, svozy atd.

a Den upálení mistra Jana Husa
5. a 6. července. Z celkového objemu Odbory KOVO vyjednané pětitýdenní dovolené, o týden delší nad
rámec zákona, tak bude zaměstnancům ukrojeno o dva dny méně,“ říká
předseda PR Jaroslav Povšík.
V Mladé Boleslavi bude ve většině provozů hromadná dovolená trvat
tři týdny s výjimkou některých provozů, které budou již ve třetím týdnu
vyrábět díly pro pobočné závody
a koncernové odběratele. V Kvasinách a Vrchlabí bude dovolená dva
týdny s výjimkou montážní linky ML2
a svařovny B v Kvasinách, kde bude
dovolená tři týdny. S firmou bylo
nutné projednat především přesné
termíny výběhu a náběhu výroby
před a po hromadné dovolené.
Obecně platí, že výroba se v Mladé
Boleslavi a Vrchlabí před hromadnou
dovolenou zastaví v případě 15směnných režimů páteční odpolední směnou. Většina výrobních zaměstnanců

a navazujících profesí v logistice tedy
skončí nejpozději v pátek 30. června
ve 22 hodin (dle své směny). V případě 17směnných systémů v lakovně se
bude končit sobotní ranní výběhovou
směnou. V Kvasinách, kde se vyrábí
v 18směnném systému práce, bude
výroba končit výběhovou směnou
v sobotu 1. července ve 22 hodin.
Svařovna B bude končit už v sobotu
ranní výběhovou směnou.
Ve firmě ŠKODA je ovšem ještě
celá řada pracovišť, jako jsou lisovny,
některé části výroby komponent, slévárny atd., kde jsou rozdílné směnné
systémy práce a tedy i rozdílné
termíny výběhu. Platí proto, že o podrobných termínech výběhu výroby
před dovolenou budou zaměstnanci
vždy informováni na svém pracovišti
od příslušného vedoucího.
Po dovolené pak výroba na montáži v Mladé Boleslavi začne náběhovou křivkou v noci z neděle
na pondělí 24. července. V případě

Kvasin a Vrchlabí už ale o týden
dříve, a to v noci z neděle na pondělí
17. července. Výjimkou je kvasinská
svařovna B a montáž ML2, kde
se začíná až z neděle na pondělí
24. července. I v tomto případě ale
platí, že některá další pracoviště
s různými směnnými systémy práce
začínají pracovat po dovolené různě,
podrobné informace opět zaměstnancům poskytnou jejich vedoucí.
Doladit velké množství termínů tak,
aby se podařilo vyprázdnit všechny
haly pro nutnou údržbu zařízení,
zároveň zajistit dostatek dílů i plynulý
rozjezd výroby po dovolené a současně uspokojit nezbytné dodávky
některých produktů i během dovolené, bylo skutečně náročné. Nezbývá
než doufat, že vše klapne a zaměstnanci, kteří v uplynulých měsících
tvrdě pracovali a velkou měrou tak
přispěli ke stále rostoucím rekordům
automobilky, si budou moci řádně
odpočinout a načerpat nové síly.

Změna poskytovatele stravovacích
služeb a omezení provozu

V rámci výběrového řízení na poskytovatele závodního stravování
byla od 1. 7. 2017 vybrána společnost
Aramark. V těchto dnech proto dochází k předání stravovacích služeb
z firmy Compass Group (Eurest)
na Aramark. Odbory KOVO doufají,
že vše proběhne hladce bez dopadu
na zaměstnance. Celý tým závodního
stravování uvedl, že se snaží, aby byl
přechod co nejplynulejší. Nicméně
s celým procesem jsou spojena určitá
omezení, kterým se nelze vyhnout.
K přechodu mezi poskytovateli dojde
v noci z 30. 6. na 1. 7., kdy budou
omezeny otevírací doby některých
provozoven a také dostupnost automatů. V přechodovém období dojde
k částečnému omezení nabídky jídel
a doplňkového sortimentu.
Odbory KOVO MB nicméně dohlédnou na to, aby během hromadné
dovolené bylo v dohodnutých provozech zajištěno stravování a nabídka
dle kolektivní smlouvy minimálně
v rozsahu vyjednaném pro období
hromadné dovolené. Zaměstnanci,
kteří budou tvrdě pracovat během

dovolené, musí mít zajištěno dostatečné stravování. To samo o sobě
bude náročné také pro některé zaměstnance Aramarku, kteří budou
v horkém červenci vyvařovat. Za to
jim patří velké poděkování a Odbory
KOVO budou v kolektivním vyjednávání dál požadovat zlepšování jejich
mzdových i sociálních podmínek, jak
konečně Aramark v minulosti také
slíbil. Uvidíme, jak své sliby dodrží
včetně zaměstnanci tolik očekávaného snížení cen v kioscích.
Do 30. 6. je nabídka omezena
na minimálně 3 hlavní jídla a 1 polévku. Po přechodu na nového poskytovatele během hromadné dovolené,
od 1. 7. do 23. 7., bude nabídka omezena na 5 hlavních jídel a 2 polévky.
Do 16. 7. se můžete setkat s nižší
nabídkou doplňkového sortimentu
maximálně o jednu čtvrtinu.
Zkrácení otevírací doby
při předání provozovatele
Ve Vrchlabí nedojde k žádné
změně otevírací doby. V Mladé Boleslavi se změna týká restaurace M2,

kde dojde ke zkrácení otevírací doby
v pátek 30. 6. o půl hodiny (zavře se
ve 22:30) a v sobotu 1. 7. se ráno
otevře o půl hodiny později (v 1:30).
Dále se změna týká kiosku M11B
Lakovna, kdy dojde ke zkrácení
otevírací doby v pátek 30. 6. o dvě
hodiny (zavře se ve 22:00).
V Kvasinách dojde ke změně pouze u kiosků. Ve všech (kromě kiosku
Svařovna K1I) dojde ke zkrácení otevírací doby v pátek 30. 6. o půl hodiny
(zavře se ve 22:30) a v sobotu 1. 7.
se ráno otevře o hodinu a půl později
(v 1:30). V kiosku Svařovna K1I bude
otevírací doba v pátek 30.6. zkrácena
o hodinu (zavře se ve 22:30) a v sobotu 1. 7. se ráno otevře o hodinu
a půl později (v 1:30).
Během pátku 30. 6. bude každý
automat zavřen na cca 2 hodiny.
Přesné časy uzavření jednotlivých
automatů budou vyvěšeny před samotným překlopením přímo na automatech.
Detailní informace naleznete také
na informačních panelech před všemi restauracemi a kiosky.
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EXPRES
Jak vyjde Škodovácký
odborář?
Vážení čtenáři, s ohledem
na hromadnou dovolenou týdeník Škodovácký odborář v měsíci červenci nevychází. Další
vydání ŠO vyjde opět 3. srpna
2017. Redakční rada ŠO přeje
všem čtenářům a všem členům
Odborů KOVO, aby si o hromadné dovolené odpočinuli, užili si
volno pokud možno se svými
blízkými a především se šťastně
a ve zdraví vrátili ze svých dovolenkových destinací. Redakční
rada ŠO.
Pozor na omezení
parkoviště na 13. bráně
kvůli Rally Bohemia
Od pátku 30. června 15 hodin bude uzavřeno parkoviště
u 13. brány. Jako každý rok
bude využito jako zázemí pro
soutěžní týmy na Rally Bohemia.
Odbory KOVO požadovaly, aby
pro zaměstnance byla zajištěna
adekvátní náhrada. U 11. brány
proto bude zajištěna možnost
zaparkovat na rozšířené ploše.
K dispozici bude i pořadatelská
služba, která má řidiče navádět.
Zároveň bude zajištěno převážení zaměstnanců ke 13. bráně
autobusy.
Oznámení ZPŠ
Upozorňujeme pojištěnce, že
v pátek 7. 7. 2017 budou všechna
pracoviště ZPŠ uzavřena. Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme.
Připravuje se úprava
našeho webu
Odbory KOVO mimo mnoha
jiných úkolů pracují také na neustálém zlepšování informačního servisu pro své členy. Mírnou
změnou tak časem projdou
naše webové stránky, dostanou
modernější vzhled a především
funkční responzivní design.
Stránky se tedy přizpůsobí různým druhům a velikosti zařízení,
ze kterých si je čtete. Především
na mobilních telefonech bude
čtení přívětivější a čitelnější.
O změnách vás budeme průběžně informovat.

Provoz služeb odborů KOVO
V souvislosti s hromadnou dovolenou dojde k omezení provozu
služeb Odborů KOVO v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. V Mladé
Boleslavi bude zajištěna pohotovost
pro případ nenadálých situací v podniku. „Jsme připraveni řešit závažné
situace týkající se zaměstnanců,
problémy se zajištěním sociálních
podmínek našich členů, ohrožení
zdraví a dalších záležitostí všech
kolegů, kteří budou v době dovolené
v zaměstnání,“ říká předseda PR Jaroslav Povšík, který bude o dovolené
držet službu na Odborech KOVO.
V provozu bude rovněž oddělení
cestovních služeb a rekreací Odborů KOVO MB s ohledem na vrcholící
sezónu dovolených a zájezdů, které

jsou pro naše členy a zaměstnance
zajišťovány prostřednictvím smluvních cestovních kanceláří a jejich
partnerů a také jsou v plném proudu
rekondiční a lázeňské pobyty. Stejně
tak je zajišťována podpora pro dětské tábory pořádané Odbory KOVO.
Knihovna Odborů KOVO MB
bude v provozu do pátku 30. června do 15 hodin, dále po dovolené
od pondělí 24. července od 9 hodin.
Stále je zde možnost zakoupit si
na dovolenou krásnou knihu o dynastii Hrdličků a Škodovce „V soukolí okřídleného šípu.“
V i de op ů j č ov na je otev ř ena
do pátku 30. 6. do 18 hodin a během dovolené má zavřeno, otevřena
bude opět 24. července od 9 hodin.

Finanční služby Odborů KOVO MB
– tedy pokladna a dále provozovny
ČPP, Zaměstnanecké pojišťovny
ŠKODA, ERA a směnárna budou
o hromadné dovolené po dobu tří
týdnů uzavřeny. Jejich provoz končí
dle obvyklé otevírací doby v pátek
30. června a začíná v pondělí 24.
července. Omezen je ve stejném
termínu rovněž provoz sekretariátu
a profesních specialistů. Právní
služby lze před dovolenou využít
do čtvrtka 29. června do 15 hodin.
V Kvasinách bude provoz služeb
sekretariátu rovněž omezen. Vedení
Odborů KOVO Kvasiny si zejména
pohlídá, aby výběh výroby, který
proběhne až v sobotu odpolední
směnou, proběhl dle dohod. Pro ne-

nadálé situace bude rovněž zajištěna
předsedou Martinem Lustykem pohotovost. Časy, kdy je předseda přítomen v kanceláři, jsou i s kontaktem
vyvěšeny na nástěnkách. V plném
počtu pak vedení Odborů KOVO
dohlédne na náběh výroby po dovolené. Rekreace je možné i během
dovolené vyřizovat přes agenturu
Invia v Rychnově nad Kněžnou.
Ve Vrchlabí uzavírají služby pro
členy pátkem 30. 6. 2017 po celou
dobu hromadné dovolené, od pondělí 17. 7. 2017 od 6.00 hodin budou
opět plně poskytovány. Po celou
hromadnou dovolenou bude ze strany předsedy Odborů KOVO Vrchlabí
Jaromíra Kobrleho zajištěna pohotovost na telefonu.

Ve VW Slovakia skončila stávka,
vyjednávání o mzdách ve Škodě
začne za 7 měsíců
Až stávkou vyvrcholilo kolektivní vyjednávání v sesterském
závodě Volkswagen Slovakia.
Firma odmítla přistoupit na požadavky Moderných Odborů Volkswagen (MOV). Slovenští kolegové
proto po dlouhém vyjednávání
a po krachu vyjednávání před
zprostředkovatelem vstoupili
do časově neomezené stávky. Ta
začala v úterý 20. června a trvala
do pondělního rána 26. června.
Za jejich požadavky se postavily
také Odbory KOVO ve ŠKODA
AUTO. V rámci solidarity je vyjela podpořit skupina zástupců
Odborů KOVO MB přímo na místo
stávky před závod v Bratislavě
při jejím zahájení. Kolegové z VW
Slovakia to velmi uvítali.
Kolektivní vyjednávání probíhalo dokonce i o minulém víkendu,
zatímco zaměstnanci i nadále zůstávali doma. Po dlouhém jednání
nakonec došlo k dohodě v neděli

25. června. Předseda PR Jaroslav
Povšík byl s předsedou Zoroslavem
Smolinským a stávkovým výborem
MOV permanentně v kontaktu.
Stávka byla probírána i na zasedání Světové a Evropské rady
zaměstnanců V W minulý týden
v Mnichově. A jelikož ve ŠKODA
AUTO pracuje mnoho slovenských
zaměstnanců, probíhala intenzivní diskuze zároveň na mnoha
zdejších pracovištích, docházelo
k porovnávání mezi našimi závody.
To je logické, neboť obě země mají
historicky podobné zákony i ekonomickou situaci.
Stávka byla nesmírně náročná
a slovenským odborářům MOV
patří velký dík za to, že ji dokázali
zorganizovat a dovést k pozitivnímu
výsledku. Samozřejmě, výsledek
bude jako obvykle podrobován
kritice, ale vždy je třeba si uvědomit, jak by to vypadalo bez jednání
odborů a bez stávky zaměstnanců.

Ostatně takovýto výsledek navrhla
zprostředkovatelka a velkou vinu
nese tamní management, který připustil, aby situace zašla tak daleko.
Nedokázal zvýšit nabídku tak, aby
neproběhla šestidenní stávka.
Odbor y postupovaly striktně
dle zákona Slovenské republiky,
usnesení svých orgánů a v podstatě
na základě referenda – drtivý počet
zaměstnanců stávku odsouhlasil
a osobně podpořil podpisem i osobními údaji. Tato stávka je nesmírně
dobrým příkladem i pro ostatní, že
ve správné situaci prostřednictvím
tohoto legitimního nástroje lze získat
hodnoty, dokázat si své organizační
schopnosti a podporu lidí – zaměstnanců. V každém případě Moderné
odbory VW tímto velmi posílily.
Ve ŠKODA AUTO dojde k jednání
o mzdách za 7 měsíců, na konci
ledna 2018. A určitě půjde o jednání
s daleko vyššími požadavky než
doposud.

VYRAZTE NA FOTBALOVÉ
POHÁROVÉ UTKÁNÍ
Milé kolegyně, kolegové,
zaměstnanci společnosti ŠKODA, přátelé sportu a fotbalu
zejména,
jak již víte, fotbalový klub se
svojí pílí opět dostal do pohárových soutěží a jeden ze zápasů
se bude konat ve čtvrtek 20. 7.
2017 od 18 hodin na stadionu
v Mladé Boleslavi. Ve spolupráci s firmou ŠKODA, ODBORY

KOVO MB a fotbalovým klubem
jsme pro vás zajistili vstupenky
za symbolickou cenu 50,- Kč pro
člena Odborů KOVO MB, KV, VR
po předložení odborového průkazu a za 60,- Kč pro zaměstnance
ŠKODA AUTO a. s. po předložení
MFA karty. Možné je zakoupit 2 ks
vstupenek na člena či zaměstnance. Skutečná cena vstupenky činí
150,- Kč. Vstupenky budou v před-

prodeji ve fanshopu FK Mladá
Boleslav v suterénu jižní tribuny
ve dnech 11., 13., 18. a 19. 07.
2017 od 13 do 16 hodin.
Soupeř bude znám až 07. 07.
2017 a vzejde z dvojice Shamrock
Rovers FC – IRL nebo Stjarnan
– ISL.
Přijďte podpořit i v době celozávodní dovolené naše mužstvo
a pomozte tak k vítězství.

Začínají tábory Odborů KOVO,
končí týdny příprav
Týdny příprav jsou u konce.
Stovky dětí zaměstnanců ŠKODA
AUTO, členů Odborů KOVO, opět
vyrazí o víkendu na dětské letní
tábory provozované naší odborovou
organizací. A příprava to rozhodně
nebyla jednoduchá, kromě samotné
údržby táborových areálů bylo nutné vyřešit pracovněprávní záležitosti. „Museli jsme zajistit kolem 210
zaměstnanců pro různé činnosti
a profese, kteří budou pracovat
na třech lokalitách - v Nedamově,
Jetřichovicích a na Světlance.
Vše musí být naprosto v pořádku,
v souladu se zákony a normami,“
upozorňuje předseda PR Jaroslav
Povšík.

S Odbory KOVO
na hausový festival
Odbory KOVO MB zajistily pro
své členy vstupenky na 5. ročník
hudebního Unique festivalu, který
se koná 8. 7. 2017 na Krásné louce
v Mladé Boleslavi.
Vstupenky je možné zakoupit
do vyprodání zásob ve videopůjčovně Odborů KOVO MB v budově
M5 v pracovní dny od 9.00 do 18.00
hodin. Každý člen má nárok na max.
2 vstupenky za dotovanou cenu
200 Kč/ kus (běžná cena v předprodeji je 300 Kč, na místě 350 Kč).
Pojďte na hausovou muziku,
kterou zahrají ti nejlepší dýdžejové například německý Tom Craft,
britský Ben Long, holandské duo
JAGGS a řada dalších. Více informací najdete na: facebook.com/
uniquehousefestival.

Zájem o tábory je tradičně velký,
valná část turnusů je vyprodaná.
Na děti čeká prázdninové dobrodružství s novými kamarády pod dohledem zkušených a profesionálních
vedoucích a se servisem od zkušeného personálu. Zároveň mají
především členové poukazy pro své
děti za naprosto exkluzivních podmínek a za spíše symbolické ceny.
Tábor v Nedamově je zaměřený více
na sport, Jetřichovice zase na přírodu a historii. Dva turnusy na horské
chatě Světlance v Rokytnici se zaměřují na jazykové vzdělání.
Jako první odjedou děti 1. července do Jetřichovic a o den později
2. července do Nedamova. První

z turnusů na Světlance se uskuteční
24. července.
Rodiče mohou nosit leteckou
poštu pro své děti
Rodiče dětí, které jedou na první
turnus dětského letního tábora v Nedamově, mohou nosit na oddělení
cestovních služeb a rekreací Odborů
KOVO dopisy a pohledy. Ty budou jejich dětem shozeny při tradičním přeletu historických letadel Nadačního
fondu Letadlo Metoděje Vlacha pod
vedením pilota a ředitele Leteckého
muzea Vladimíra Handlíka. Zásilky
nesmí obsahovat žádné předměty,
pouze listiny. Dopisy je možné donést
každý všední den od 6 do 15 hodin.

Společenská rubrika

Dne 9. 7. 2017 uplyne 14 let
od smutné chvíle, kdy nás
navždy opustil
pan JOSEF BÁRTA,
bývalý zaměstnanec ŠKODA
AUTO. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 28. 6. 2017 uplynulo
smutných 25 let, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček
a dlouholetý zaměstnanec
ŠKODA AUTO
pan JOSEF VILÍM.

Manželka Jitka,
syn s rodinou a kamarádi.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte
na něj s láskou.

Dne 7. 7. 2017 vzpomeneme
21. výročí úmrtí mého tatínka
pana FRANTIŠKA DUBY,
dlouholetého zaměstnance
a odboráře. Děkuji všem
za vzpomínku.

Dne 23. 7. 2017
to bude 18 let,
co nás opustila paní
MILENA FORMÁNKOVÁ.
Vzpomíná Roman

Dcera Monika s rodinou.
Chtěli bychom poděkovat panu
Mgr. Ing. RADKU SEKEROVI
za výbornou spolupráci
a pomoc při organizování
rybářských závodů na rybníku
Pařez Zámostí-Blata. Krásné
prostředí a odpočinek.
Děkujeme odboráři DO 23.

Posíláme velikou gratulaci
paní
ALEXANDŘE HUBKOVÉ,
NS 3414, k jejím kulatinám,
které oslaví 27. července.
Přejeme jí, ať vše zvládá
a je v práci i v osobním
životě spokojená. A také
aby zdárně vychovala svou
jedinou dceru Máju, úspěšnou
reprezentantku mažoretku,
které je 10 let.
Hana Kvapilová

Rád bych touto cestou
poděkoval vedení montáže
M13, mimo jiných
panu SMOLKOVI, kteří mi
ve spolupráci s DO 40 pomohli
v nelehké životní situaci.
Děkuji. Operátor výroby,
montáž M13.
ážení čtenáři, v dnešním vydání ŠO vychází červencová
společenská rubrika. Vaše příspěvky do té příští (například oznámení o úmrtí, vzpomínky, svatební
oznámení, blahopřání, narození
dítěte, poděkování) můžete podávat
opět po hromadné dovolené 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. Během letních
prázdnin rubrika nevychází. Další
vydání společenské rubriky vyjde
s ohledem na hromadnou dovolenou
ve čtvrtek 7. září 2017, uzávěrka
příspěvků je do 1. září 2017.

V

Odbory KOVO lépe informují své nové členy
Vedení Odborů KOVO ihned
reagovalo na podnět z Podnikové
rady, konkrétně předsedy DO 4
Miloše Tomšů, ohledně členské
základny. Požadavkem bylo zajistit dostatek rychlých informací
novým zaměstnancům, členům
Odborů KOVO.
„Okamžitě jsme sestavili k tomuto tématu pracovní skupinu
a začali jej řešit. Každý námět je
pro nás důležitý a zabýváme se
jím. Na základě toho jsme vyrobili
brožuru s konkrétními informacemi
pro nové, nebo potenciální členy.
Připravují se i další opatření,“ uvedl
předseda Podnikové rady Jaroslav
Povšík.
Ihned byly připraveny, vyrobeny
a distribuovány brožurky s jasnými

a stručnými informacemi, které
využijí především noví kolegové
po svém nástupu do firmy a do Odborů KOVO. Najdou zde přehledné
informace o členství, možnostech
čerpání odborových služeb, o tom,
jak získat členský průkaz a jak pro
tyto účely poskytnout svoji fotografii,
co je to Dílenská organizace a jak
vlastně zjistí svou Dílenskou organizaci včetně kontaktu na jejího
předsedu. Zároveň tak nový člen
získá přehledně seřazeny důležité
kontakty na vedení Odborů KOVO,
profesní pracovníky, sekretariát
a na pracoviště poskytovaných
služeb.
Odbory KOVO i takovýmito dílčími kroky nadále rozvíjí snahu o maximální komfort pro své členy, jejich
plnou informovanost, jejíž součástí

je i transparentní přístup ke všem
kontaktům včetně vedoucích pracovníků odborové organizace.
Nadále také pokračuje snaha o jednodušší zajištění fotografie nového
člena nutné k vytvoření členského
průkazu. Pracuje se na tom, aby
po souhlasu člena bylo možné snímek stáhnout z interního systému
firmy a průkaz tak byl jednoduše
vytvořen a připraven k rychlému
předání novému členovi, kter ý
pak může čerpat širokou škálu
exkluzivních služeb a benefitů.
Zároveň se pracuje na ještě rychlejším a dokonalejším informování
předsedů DO o změnách v členské
základně či o nových nástupech
do dané oblasti.
Předseda PR J. Povšík ale
v této souvislosti dodává, že je

stále nutné činnost zastupování zaměstnanců modernizovat,
rozvíjet a posouvat dopředu. Je
nezbytné především vždy vyjednat
maximální růst mezd pro zaměstnance, odpovídající sociální služby
a výhody a stále modernizovat
škálu nabízených služeb. V tomto
směru musí Odbory KOVO neustále hledat nové trendy také pro THZ
pracovníky.
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