
Zasedá prosincová 
Podniková rada 

V řádném termínu zasedá ve 
středu 17. prosince Podniková 
rada OS KOVO. Hlavními body 
programu je především probíha-
jící kolektivní vyjednávání, krize 
v odbytu a přesuny zaměstnanců 
atd. Zasedání shrne dosud přijatá 
opatření a stanoví strategii dalšího 
postupu odborů KOVO. Okamžité 
informace o situaci dostávají od 
kolegy Povšíka pánové Osterloh 
a Středula. Hostem zasedání za 
firmu je člen představenstva odpo-
vědný za prodej Fred Kappler.

Mimořádná konference 
krajského sdružení 

OS KOVO
V úterý 9. prosince se konala 

mimořádná konference OS KOVO 
pro Středočeský kraj a Prahu. Té 
se zúčastnil za ZO OS KOVO před-
seda Jaroslav Povšík. Informace, 
které zde zazněly, rozhodně nebyly 
nijak pozitivní. V řadě podniků 
hrozí propouštění a zaměstnanost 
udržují jen pomocí neplaceného 
volna. Problémy má například 
firma Wagon Automotive v Bělé 
pod Bezdězem. 

Známe dalšího výherce 
zájezdu

Po nedávném předání zájez-
du na Kubu známe dalšího za-
městnance, který se může těšit 
na exotickou dovolenou od CK 
ČEDOK, tentokrát v Thajsku, kde 
se již uklidnila situace¨, a přestaly 
i nedávné nepokoje. Nyní byli 
výherce a čtyři náhradníci vybráni 
losem ze všech čísel členů ZO OS 
KOVO v Mladé Boleslavi, Vrchlabí 
a Kvasinách. Hodnotný zájezd do 
Thajska vyhrává: Josef Šinták, 
středisko č. 3361, Kvasiny. To ale 
není vše, už počátkem příštího 
roku budeme soutěžit o exkluzivní 
zájezd do Keni a dále do Egypta. 
Při té příležitosti bude opět přichys-
tána anketa s otázkami směřujícími 
k odborům KOVO.

Prodej poukazů na tábor 
a rekreace i vstupenek 

na karneval
Od 12. prosince 2008 do 16. ledna 

2009 na oddělení rekreací ZO OS 
KOVO, a to vždy od 6 do 15 hodin, 
probíhá prodej vstupenek pro naše 
členy a jejich děti na Karneval na 
ledě, který se koná 18. ledna na 
zimním stadionu. Dále 13. ledna 
bude zahájen prodej poukazů na 
lyžařský tábor na chatě Světlanka 
v Krkonoších pro děti ve věku od 7 
do 15 let, který se uskuteční v únoru. 
Dále si zapište termín 13. 1. 2009, 
tedy první den prodeje letních tu-
zemských i zahraničních zájezdů 
přes cestovní kanceláře. Uskuteční 
se v zasedací místnosti M4 - stará 
lisovna od 9 do 14.30 hodin. Další 
termíny zveřejníme příště. Dále 
informujeme o zrušení zájezdu na 
výstavu Republika pro nižší zájem 
a naopak se v příštím roce uskuteční 
další zájezd na výstavu Prokletí zlata 
Inků, o kterou byl mimořádný zájem. 
Chystá se také atraktivní zájezd na 
tropický ostrov u Berlína.
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Zhruba tisíc zaměstnanců naší 
firmy čekají bezesné noci. Proží-
vají totiž nepříjemné chvíle kvůli 
avizovaným přesunům na jiné pra-
coviště v rámci firmy Škoda. Je to 
však jediná možnost, jak zachovat 
zaměstnanost, navíc podpořená 
dobrými podmínkami, které vyjed-
naly odbory KOVO. 

První ze stovek zaměstnanců 
Škody Auto se již připravují na 
přesun na jiné pozice v rámci firmy. 
Nahradí tak agenturní personál, 
jenž automobilka postupně snižuje. 
Deklarovala, že cílem je mít nulu 
agenturních pracovníků, o práci jich 
tak přijdou téměř čtyři tisíce. Tito lidé 
jsou tak v daleko horší pozici, než 
kmenoví zaměstnanci. 

Propouštění agenturního per-
sonálu začalo v důsledku nižšího 
odbytu vozů, aby mohla být zacho-
vána zaměstnanost kmenových za-
městnanců, kteří se přesunou právě 
na pozice po agenturním personálu 
z míst, jež jsou nyní nevytížená. 
„Je to jediný způsob, jak zachovat 
zaměstnanost. Propouštění kme-
nového personálu díky tomu zatím 
podle informací firmy nehrozí,“ řekl 
předseda ZO OS KOVO Jaroslav Po-

Přestože jsme vás v minulém 
vydání informovali o konečné po-
době roční pracovní doby 2009, 
události související s kritickou 
situací v naší firmě poněkud 
předběhly uzávěrku našeho listu, 
která se i tak napíná do posled-
ních vteřin před tiskem. V roční 
pracovní době je teď všechno 
úplně jinak. 

Tak, jak bylo původně dohodnuto, 
skončí výroba odpolední směnou 
ve středu 17. prosince ve 22 hodin. 
Po následující dva dny (18. a 19. 
prosince) budou zaměstnanci doma 
s náhradou mzdy ve výši 75 procent 
průměrného výdělku, případně si 
sem mohli přeplánovat volno dle 
možností vycházející z Kolektivní 
smlouvy. Další dny až do 6. ledna 
2009 (včetně) jsou dohodnuty jako 
dovolená, případně připadají na dny 
státního svátku či víkendů. 

Dále ve dnech 7., 8. a 9. ledna 
se rovněž nevyrábí a zaměstnanec 
si zde mohl naplánovat dovolenou, 
nebo volno s napracováním do 
konce roku (případně kombinaci 
obojího). Do práce se mělo jít v ne-
děli 11. ledna noční směnou. To už 
rovněž neplatí. „Na základě žádosti 
firmy bylo dohodnuto, že se náběh 
firmy posune ještě o 24 hodin. Začí-
nat se tedy bude noční směnou až 
v pondělí 12. ledna,“ řekl našemu 
listu předseda ZO OS KOVO Jaro-
slav Povšík.

Firma se podle všeho pokusí 
informovat o změně i ty zaměst-
nance, kteří již odjeli na dovolenou. 
Platí však pravidlo, že v této velmi 
nejisté době by se zaměstnanci měli 

Zúčastnit se schůzky zástupců fir-
my a zaměstnanců, kteří byli vybráni 
k přesunu na jiné pracoviště v rámci 
firmy, není hezký zážitek. Ve vzduchu 
je cítit křivda, smutek a otázka: „Proč 
zrovna já?“ Stejné to bylo i na hutích, 
kde první padesátka zaměstnanců ve 
čtvrtek dostala nabídku na přesun na 
volná místa po agenturním personálu 
v PD (Škoda parts centrum). 

„Nechápu, proč mám jít jinam 
zrovna já. Já už tady pracuji osm roků 
a zvykla jsem si zde, přitom tam jsou 
jiní mnohem kratší dobu, třeba jen pár 
měsíců a ještě si tady nezvykli,“ při-
pomíná poměrně logickou kritiku paní 
Dagmar pár sekundu před tím, než 
ji firma oznámila nabídku (příjmení 
zaměstnanců jsme nežádali v rámci 
uchování jejich anonymity).

„Já jsem dělal pět let na montáži 
a na logistiku jsem musel ze zdra-
votních důvodů a také proto, že tam 
znám spoustu lidí. A teď mám jít úpl-
ně někam jinam, kde nikoho neznám. 
Ale souhlasím s tím, že stále je lepší 
nějaká práce, než žádná,“ dodal další 
názor pan Zdeněk.

Firma však tvrdí, že zkušené za-
městnance vybrala záměrně. Závod 
PD totiž dodává autodíly do celého 
světa ke klientům a práce zde musí 
být prováděna precizně. „Vybrali jsme 
si záměrně zaměstnance s dobrou 
kvalifikací a zdravotním stavem, 
protože tato práce si vyžaduje kva-
litní pracovníky,“ řekl shromážděným 
zaměstnancům zástupce vedení 
závodu. 

PD zatím nabídlo jen padesát 
míst, pokud se přesunutí zaměst-
nanci osvědčí, může zde agenturní 
personál uvolnit celkem stovku 
pozic. „Do PD je zajištěna doprava 
pomocí MHD a zaměstnancům 
zůstane stejný tarif a osobní ohod-
nocení,“ vysvětlila zaměstnancům 
Hana Chládková, pracovnice ZO OS 
KOVO. Odboráři dále informovali pří-
tomné o možnosti pomoci pracovníků 
sekretariátu odborů KOVO a rozdali 
kartičky s kontakty.   

Zaměstnanci jezdí 
na exkurzi do PD

Před samotným rozhodnutím 
o přesunu na pracoviště v Partscent-
ru, kde jim bylo nabídnuto zatím pade-
sát míst, si zaměstnanci z VA mohou 
tento týden prohlédnout tamní provoz. 
Byli provedeni přes administrativní 
budovu do oblasti příjmu materiálu, 
skladů až po expedici. Zaměstnanci 
také absolvovali malý test některých 
zásadních znalostí. Prohlídka u řady 
z nich vyvrátila, že se jedná o složitou 
práci s počítači. „Myslím, že se to 
dá zvládnout, všechno je na kódy, 
záměna materiálu by tedy také hrozit 
neměla,“ řekl jeden ze zaměstnanců. 
„Já jsem ve firmě deset let a vystřídal 
jsem už hodně pozic. Změny vítám, 
protože se naučím spoustu nového. 
Myslím, že to zvládnu. Jediné oba-
vy mám z dojíždění, protože jsem 
z Českolipska a doufám, že mi budou 
navazovat spoje,“ řekl našemu listu 
zaměstnanec pan Zdeněk.

sami informovat, kdy přesně výroba 
začne.

Na toto pondělí 12. ledna 2009 se 
odborům KOVO podařilo dohodnout 
náhradu průměrné mzdy z důvodu 
překážky v práci ze strany zaměstna-
vatele ve výši 75 procent průměrného 
výdělku, tedy cca denní mzdu. Stej-
ná náhrada zaměstnancům náleží 
také za další dny, které firmy zcela 
nečekaně stanovila bez výrobního 
programu. Bez výroby zůstanou, až 
na výjimky, všechny pátky až do kon-
ce června. A začíná se hned prvním 
pátkem 16. ledna. Po novém roce 
tak zaměstnanci půjdou do práce 
jen na tři dny. A pak je půl roku čeká 
většinou jen čtyřdenní pracovní tý-
den. „Navíc jsme dohodli, že za únor 
dostane každý zaměstnanec ještě 50 
korun za každý den, kdy bude výroba 
stát, což je další opatření, aby nedo-
šlo k propadům denní mzdy. Únor má 
pouze dvacet pracovních dnů a za 
jeden den bude tudíž vyšší odpočet 
z měsíčních hodnot tarifů a osobního 
ohodnocení,“ uvedl ekonom odborů 
KOVO Jan Miller.

„Bylo velmi tvrdé dohodnout tako-
vou náhradu průměrné mzdy. Firma 
nám vyhrožovala propouštěním, ale 
nakonec jsme to ustáli,“ řekl předse-
da J. Povšík. 

Co to vlastně znamená 75 procent 
průměrné mzdy? Průměrná mzda 
je pro každého zaměstnance vyšší, 
než je jeho měsíční či denní mzda. 
Je vyšší o částky, které jsou vypla-
ceny v průběhu roku a nevztahují se 
k danému měsíci, ale pro výpočet 
průměrného výdělku se rozpočítávají 
do čtyř čtvrtletí. Letos se jedná o dvě 

platby zaručeného bonusu, varia-
bilní bonus za výsledky roku 2007, 
mimořádný bonus a jednorázovou 
platbu. „Tyto čtyři složky, které se 
rozpočítávají do průměrné mzdy, 
dávají dohromady přes 40 tisíc korun. 
O jejich poměrnou část je navýšen 
průměrný výdělek. Tarif, osobní 
ohodnocení a příplatky, které jsou 
základními složkami měsíční mzdy, 
tvoří v průměru méně než 75 procent 
průměrné mzdy. Z toho je zřejmé, 
že 75 procent průměrné mzdy se 
u těchto pracovníků blíží jejich denní 
mzdě,“ vysvětluje ekonom Miller.

V souvislosti s dohodnutými změ-
nami v pracovní době 2009 se 
stává znovu velmi aktuální snaha 
zaměstnavatelů o celkovou de-
strukci ustanovení zákoníku práce 
o pracovní době. Pod obehraným 
heslem „flexibility“ se skrývá snaha 
zaměstnavatelů o to, aby mohli za-
městnávat své lidi jen když to sami 
potřebují a ve dnech, kdy není práce 
potřeba je poslat domů bez jakékoliv 
náhrady.

Kolektivní vyjednávání o mzdách 
na rok 2009 ve Škodě Auto bude po-
kračovat v dohodnutých lednových 
termínech, textová část smlouvy, 
která platí do 31. 3. 2009 bude po do-
hodě smluvních stran prodloužena, 
odbory i zaměstnavatel dávají v tom-
to období přednost zaměstnanosti 
kmenového personálu společnosti.

 
 

 

Začaly velké přesuny tisícovky 
zaměstnanců, odbory vyjednaly 

co nejlepší možné podmínky
všík. Přesuny se týkají cca jednoho 
tisíce zaměstnanců.

Odbory KOVO nabízejí 
maximální pomoc

I přestože jsou přesuny pracovní-
ků jedinou možností, jak jim zacho-
vat práci, nejsou z toho pochopitelně 
vůbec nadšení. Kdo by také rád 
měnil svou profesi, své kolegy, přá-
tele a pracovní prostředí? Odbory 
KOVO jsou proto připraveny všem 
zaměstnancům maximálně pomoci. 
„Tito zaměstnanci dostávají kartičky 
s kontakty, kde jim jsme připraveni 
pomoct,“ vysvětlil předseda J. Po-
všík. K dispozici je našim členům 
právní konzultace a pracovníci z ob-
lastí sociální, výroby a bezpečnosti 
práce.

Podstatné je, že všem zůstane 
po dohodě odborů KOVO s firmou 
tarifní třída, osobní ohodnocení 
a nejméně na tři měsíce i týmové od-
měny. Přesun platí na dobu určitou, 
maximálně do konce roku 2009. 

Přesuny se týkají velké části 
podniku

Pro vybraného zaměstnance je 
připravena nabídka jiné pozice, kte-
rou musí přijmout, pokud to umožňu-

je jeho zdravotní stav, případně tomu 
nebrání mimořádně vážné osobní 
důvody. Přesuny se týkají velké části 
podniku - od závodu VA, přes mon-
táže fabie, octavie, lakovny, Vrchlabí 
až po Kvasiny. Nejčastější nabídkou 
jsou oblasti, kde bylo nejvíce agen-
turního personálu - tedy svařovny či 
například PD. 

V případě odmítnutí pozice za-
městnanci hrozí, že bude řešen 
v Koordinačním centru organizač-
ních změn, kde by došlo k jeho 
individuálnímu posouzení a dalšímu 
řešení. To však může skončit i výpo-
vědí z organizačních či zdravotních 
důvodů, jak umožňuje zákon. Odbo-
ry KOVO se tomu budou snažit ze 
všech sil zabránit. „Zaměstnanec 
může například podat stížnost, 
pokud by se cítil ukřivděný, že byl 
přesunut nesmyslně, třeba jen ze 
msty nadřízeného. Bude ale těžké 
obhájit, když zaměstnanec odmítne 
práci,“ uvedl Miloš Kovář, koordiná-
tor pro výrobu a bezpečnost práce 
odborů KOVO.

Náš týdeník vám exkluzivně při-
náší celou dohodu s kompletními 
podmínkami přesunů. Tu najdete 
na straně 2! 

Čeká nás delší odstávka a pátky bez výroby

Přesuny 
zaměstnanců? 

Nálada pod psa 
a pocit křivdy 

ve vzduchu



Týdeník. Pro interní potřebu od bo ro vé 
organizace OS KOVO ŠKO DA AUTO, a. s., 
Mla dá Boleslav vydává OO OS KOVO. 

Gra fic ká úprava: Vladimír Kvíz, 
Nymburk, www.kviz.cz. 

Tisk: Marie Blechová, Nym burk. 
Po vo le no pod evi denč ním čís lem MK 
ČR E 10406. 

Odborový svaz OS KOVO i Českomo-
ravská konfederace odborových svazů 
důkladně sledují situaci ve Škodě Auto 
a kritizují kroky vlády. „Už na přelomu 
dubna a května jsme varovali vládu, že 
je třeba připravit krizový scénář. Vážně 
nás ale začali brát, až když v Americe 
zkrachovaly první banky,“ řekl našemu 
týdeníku místopředseda ČMKOS Jaro-
slav Zavadil. 

Podle něho má vláda do poloviny ledna 
připravit materiál, jak současné krizi čelit 
a předložit jej na tripartitě zaměstnavatelům 
a odborářům. „Vláda již minulý týden jeden 

Jak vyjde týdeník 
Škodovácký odborář? 

Vážení čtenáři, vzhledem k odstávce 
výroby v naší firmě držíte v rukou poslední 
letošní vydání týdeníku Škodovácký odborář. 
Další číslo s aktuálními zprávami z firmy 
a odborů KOVO vyjde v nejbližším možném 
termínu 15. ledna 2009. 

Nový klub důchodců 
se otevírá 15. ledna 

Provoz Klubu důchodců ZO OS KOVO při 
Škoda Auto v nové budově naproti restauraci 
Domu kultury Mladá Boleslav bude zahájen 
15. ledna 2009. V nových prostorách pak naši 
členové najdou veškeré služby od pokladny 
přes kanceláře až po zázemí pro zájmové 
činnosti seniorů. Zde si také naši členové 
mohou objednávat dovolenou prodávanou 
přes odbory KOVO, rezervovat vstupenky na 
některé společenské akce, které pořádáme, 
a především se tu mohou setkávat.

Odbory KOVO vám přejí 
hezké Vánoce i v rádiu 

a v novinách
Dovolte, abychom Vám za Podnikovou 

radu, Radu předsedů, Klub důchodců, 
sekretariát a vedení ZO OS KOVO popřáli 
příjemné prožití Vánoc a šťastný nový rok. 
Zároveň upozorňujeme, že vedení základní 
organizace nechává zahrát písničku svým 
členům a jejich rodinným příslušníkům pro 
zpříjemnění vánoční pohody na rádiu Jizera 
a Delta ve dnech 22. - 24. 12.2008 v písnič-
kách na přání. Na rádiu Jizera v době od 10 
do 11 hodin a od 16 do 17 hodin. Na Deltě 
tento pořad není a tak bude vysíláno 1x dopo-
ledne a 1x odpoledne. Vánoční přání našim 
členům se dále objeví v pátek 19. prosince 
2008 v Boleslavském deníku. 

V pondělí se konal koncert 
Suzi Quatro

Tak jako každý rok přichystaly odbory 
KOVO pro své členy fantastický hudební 
dárek. Po loňském vyprodaném koncertu 
legendy Smokie, přijela do Mladé Boleslavi 
popová zpěvačka Suzi Quatro. Na koncert 
v pondělí 15. prosince 2008 přišlo přes 
tisíc lidí a odcházeli nadšení. Podrobnosti 
připravujeme.  

Ve středu 10. prosince 2008 
se konala volební konference 
Základní organizace OS KOVO ve 
Vrchlabí. Na ní byl zvolen její nový 
předseda a především padly velmi 
zásadní informace ohledně roční 
pracovní doby.  

„Důvodem mimořádného termínu 
je můj zdravotní stav a nemožnost 
dále funkci předsedy ZO vykonávat. 
V příštím roce absolvuji další operaci. 
Vím, že odcházím v nejnevhodnějším 
čase, ale opravdu už mi zdravotní 
stav další práci nedovolí,“ vysvětlil 
předseda Základní organizace OS 
KOVO Josef Vaníček.

„Po třiceti letech ve firmě a osm-
nácti letech předsedování se mi 
odchází velmi těžko. Rovněž ne 
snadno se mi bude odcházet kvůli 
řadě kamarádských vztahů. Velmi 
děkuji předsedovi Jaroslavu Povšíkovi 
za to, že stmelil naše organizace a za 
to, co všechno pro náš závod udělal 
ve firmě na koncernové úrovni,“ dodal 
Vaníček.  

Ve funkci člena závodního výbo-
ru Vrchlabí na konferenci oficiálně 
skončil také bývalý člen dozorčí rady 
Škoda Jan Uhlíř, který byl jeho velmi 
přínosným členem. Josef Vaníček 
dále delegátům popřál mnoho úspě-
chů v další práci, jednotu, sílu a pře-
devším pevné zdraví.

Předseda ZO OS KOVO Jaroslav 
Povšík na konferenci vrchlabským 
delegátům řekl, že chápe, že jsou 

Od 1. ledna 2009 nabude účinnosti 
několikrát odložený zákon o nemocenském 
pojištění, jenž přináší zcela novou úpravu 
celého systému, neboť ruší všechny dosud 
platné zákony a prováděcí vyhlášky, upra-
vující nemocenské pojištění. Jedná se o ob-
rovský rozsah úprav, proto jenom v kostce 
přinášíme zásadní body nové úpravy.

První tři dny nemoci jsou bez jakékoliv 
náhrady mzdy či nemocenských dávek 
s výjimkou karantény, kdy vám náleží ná-
hrada mzdy již od prvního dne. V rámci 
nemocenské se na základě návrhů odborů 
alespoň zvažuje možnost zavedení zdravot-
ních benefitů, kdy by každý zaměstnanec 
mohl získat 300 bodů, respektive 300 korun 
vyplacených během první tří dnů nemoci. 
Body by mohl získat za účast na zdravotním 
programu, očkování proti chřipce atd. 

Od čtvrtého dne nemoci bude nemoc-
nému poskytovat zaměstnavatel náhradu 
mzdy. Pokud byste měli více zaměstnání, 
patří vám náhrada mzdy u každého za-
městnavatele.

Pro výpočet náhrady mzdy a nemo-
censké dávky se nově stanovují takzvané 
redukční hranice průměrného výdělku, které 
již nebudou dvě, ale tři.

Od ledna budou také přísnější pravidla 
pro kontroly nemocných. Jestli se řádně 
léčí, budou moci ověřit nejen lidé ze sprá-
vy sociálního zabezpečení, ale nově též 
i zaměstnavatelé. Za závažné porušení 
stanoveného léčebného režimu hrozí citelné 
finanční postihy.

Pokud z jakýchkoliv důvodů ukončíte 
pracovní poměr u svého zaměstnavatele, je 
přesto povinen za vás platit nemocenskou 
a to v tzv. přechodném období, kdy jste 
v jednom zaměstnání skončili a do dalšího 
ještě nenastoupili. Tato tzv. ochranná lhůta 
však činí max. 7 dní od skončení předcho-
zího pracovního poměru.

U nemocenské za první měsíc pracovní 
neschopnosti uvedu příklad zaměstnance, 
jehož hrubý příjem činí 20 000 korun/měsíc. 
Při současných pravidlech by za 30 dnů 
nemoci obdržel nemocenské dávky ve výši 
9 492 korun. Od prvního ledna 2009 dostane 
za 4. až 14. den neschopnosti náhradu mzdy 
od zaměstnavatele 3 780 korun a od 15. do 
30. dne nemoci obdrží nemocenskou v část-
ce 5 696 korun což bude celkem činit 9 476 
korun, tedy o 16 korun méně než dosud.

V pondělí 15. prosince 2008 se uskutečnilo zasedání Rady zaměstnanců nového 
holdingu Porsche SE. Ten vzniká z důvodu převzetí majoritního balíku akcií Volkswagenu 
dravou automobilkou Porsche. Zástupcem v této radě za společnosti koncernu VW 
v Česku byl již dříve zvolen předseda ZO OS KOVO Jaroslav Povšík, který se tedy 
tohoto zasedání zúčastnil.

Na pondělním zasedání byl zvolen předsedou Rady zaměstnanců holdingu Porsche 
SE Bernd Osterloh (současný předseda Podnikové rady VW a člen Dozorčí rady VW). 
Místopředsedou se stal Uwe Hück za Porsche. Dále byl ustanoven řídící výbor, kam byli 
zvoleni Bernd Osterloh za VW, Peter Mosch za Audi a Jaroslav Povšík za VW. 

Z důvodu dočasného omezení odbytu 
výrobků a omezení výroby nemůže být 
zaměstnancům na pracovištích uvede-
ných v bodě III. této dohody přidělována 
práce. Uvedená příčina znamená jinou 
překážku v práci na straně zaměstna-
vatele. Zaměstnancům na pracovištích 
zaměstnavatele vymezených v bodě III. 
této dohody přísluší při této překážce 
v práci náhrada mzdy ve výši stanovené 
v bodě IV. 

Bod III.
Důvody uvedené v bodě II. nastanou na 

pracovištích výroby A05, A5 MB, A5 VR, A4 
VR a závodu VA včetně ostatních pracovišť 
modelu Roomster v uvedené dny (odstávky 
výroby, pátky): 12. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 
6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 
27. 3., 3. 4., 10. 4., 24. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6. 
a 26. 6. 2009.

Na montáži modelu Roomster v Kva-
sinách jsou bez plánovaného výrobního 
programu níže uvedené dny (pondělky): 
12. 1., 19. 1., 26. 1.,  2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 
2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4., úterý 
14. 4. a dále opět pondělky 27. 4., 18. 5., 
1. 6., 15. 6. a 29. 6. 2009.

Tato rámcová pravidla jsou vytvořena 
s odkazem na Dohodu o zaměstnanosti - KS, 
příloha B1, bod 1, třetí odstavec, který zní: 
„V případě odbytových potíží se obě strany 
zavazují společně přijímat taková opatření 
(včetně opatření v oblasti mzdové a v oblasti 
pracovní doby), která umožní zachovat za-
městnanost kmenového personálu.“ 

I. Základní premisy:
Maximální doba přeřazení je touto doho-

dou vymezena do konce roku 2009.
Zaměstnanci je po dobu přeřazení ga-

rantována stávající výše tarifního zařazení 
a osobního ohodnocení.

II. Způsoby přeřazení:
a) v rámci své profese a v rámci svého 

CC: Přeřazení zaměstnance v rámci své 
profese a v rámci svého CC při dodržení 
směnnosti nepodléhá projednání; v případě 
změny směnnosti platí 14 denní lhůta, kterou 
lze po dohodě se zaměstnancem zkrátit.

b) v rámci své profese mimo CC: Viz 
Pravidla pro přeřazení uvedená níže. 

c) mimo svou profesi v rámci sjednaného 
místa výkonu práce v pracovní smlouvě 
tj. dle lokality: Viz Pravidla pro přeřazení 
uvedená níže. 

III. Pravidla pro přeřazení:
1. postup: Po zpracování podkladů 

obdrží odbory písemnou informaci o připra-
vovaném přeřazování zaměstnanců, která 
bude obsahovat: seznam zaměstnanců 
k přeřazení; z jakého útvaru / NS do jakého 
útvaru / NS/ případně do rekvalifikačního 
střediska se navrhuje přeřazení a uvažovaný 
termín zahájení převodu 

po předání informace proběhne ope-
rativní jednání s odbory, na kterém budou 
mimo jiné dohodnuty termíny pro společné 
informování zaměstnanců.

Společné předání informace zaměst-
nanci proběhne min. 7 dní před přeřazením 

Konference ve Vrchlabí 
zvolila nového předsedu 

tamní odborové organizace
opravdu velmi těžce zkoušení nejen 
nejistotou kvůli tomu, že vrchlabský 
závod nezískal nový model malého 
vozu UP! Poskytl kompletní informace 
o vývoji kolem kolektivního vyjedná-
vání i situace s přesuny zaměstnanců 
a roční pracovní době. „Jen spoluprá-
ce našich třech odborových organiza-
cí, může napomoci k přestání tohoto 
těžkého období,“ uvedl J. Povšík. 

Nejdůležitějším bodem konference 
byla volba nového předsedy základní 
organizace vrchlabského závodu.  
Volilo se ze tří kandidátů - Jaromíra 
Kobrleho, Petra Landfelda a Jiřího 
Severýna. Po druhém kole volby 
bylo jasné, že z počtu 89 hlasů získal 
Jaromír Kobrle 49 hlasů a volby tedy 
vyhrál. Druhý „finalista“ Petr Landfeld 
dostal o pouhých devět hlasů méně. 

Předseda ZO OS KOVO Jaroslav 
Povšík Josefu Vaníčkovi přede všemi 
poděkoval, za jeho práci. „Nejsem 
vůbec rád, že Josef Vaníček musí 
skončit, že se dostal do této situace se 
zdravím, k čemuž mu jistě dopomohla 
i naše těžká práce plná stresových 
situací. Vždy jsme hledali společnou 
cestu. Je starší než já, velice jsem si 
ho vážil a vždy jsem dal na jeho přá-
telské rady, které mi velmi pomáhaly,“ 
řekl předseda J. Povšík a předal mu 
dárek v podobě vyraženého Zlatého 
Škodováka, který byl vyroben v limito-
vané sérii na dnes neexistující raznici. 
„Je tak zlatý, jak zlaté má srdce Pepík 
Vaníček,“ řekl na závěr J. Povšík. 

Dohoda o rámcových pravidlech pro přeřazování 
zaměstnanců v období snižování výroby

pokud se nemění profese a směnnost a min. 
14 dní před přeřazením pokud dochází ke 
změně profese, nebo směnnosti; po dohodě 
se zaměstnancem lze tyto lhůty zkrátit. 
Předání informace zaměstnancům, kterých 
se týká převod, proběhne za účasti výroby, 
odborů a personalistiky, kde bude podána 
ucelená informace odkud, kam a na jakou 
profesi a v jaké směnnosti se navrhuje 
převedení, s vysvětlením situace, možností 
a postupů.

V případě, že se jedná o převedení na 
jinou profesi, tak bude se zaměstnancem 
sepsán dodatek resp. změna pracovní 
smlouvy na dobu určitou pro výkon práce 
v nové profesi při zachování minimálně 
stávající výše tarifního zařazení; pokud nově 
nabízenou práci zaměstnanec odmítne bez 
uvedení závažných důvodů (např. zdravotní, 
rodinné) bude zahájeno jednání o skončení 
pracovního poměru z důvodu organizačních 
změn a zdravotních důvodů prostřednictvím 
KCOZ a KCPP.

Měsíčně budou podávány písemné 
informace odborům o návratu jednotlivých 
zaměstnanců na původní pracoviště, 
případně na další pracoviště dle pravidel 
této dohody

2. kritéria výběru zaměstnanců: Zdra-
votní způsobilost (rozhodnutí PL o způsobi-
losti zaměstnance nebo provedení prohlídky 
na posouzení zdravotní způsobilosti), délka 
zaměstnání a věk, zohlednění stávající a po-
žadované směnnosti, zohlednění vážných 
osobních důvodů na straně zaměstnance

3. mzdové podmínky: Zaměstnancům 
bude garantována stávající dekretová mzda 
(tarif + osobní ohodnocení). Na pracovištích, 
kde dojde k velkému přesunu personálu, 
bude zpracována nová struktura TP a bu-
dou dohodnuty střediskové cílové dohody 
kopírující stávající výši týmových odměn. 
Týmová odměna přeřazeného zaměstnan-

ce bude po dobu 3 měsíců od přeřazení 
na nové pracoviště zachována, dále bude 
postupováno podle platných pravidel tý-
mového odměňování; pokud na pracovišti, 
kam bude přeřazen zaměstnanec s týmovou 
odměnou, týmové odměňování není, bude 
týmová odměna zachována ve výši posled-
ně vyplacené na původním pracovišti po 
celou dobu převedení

4. různé: K přeřazení zaměstnance 
v SAPu dojde na dobu určitou dle uza-
vřeného dodatku k PS vždy k prvnímu 
dni následujícího měsíce. K fyzickému 
přeřazení může dojít ještě před přeřazením 
zaměstnance v SAPu, s cílem poskytnou 
dostatečný čas na zapracování na novém 
pracovišti (zaměstnanec bude informován 
o době, na kterou připadá přestávka na 
jídlo a oddech a individuálně mu bude 
zadána do SAPu). Před zahájením práce 
bude zaměstnanec proškolen z BOZP, 
zaškolen na danou operaci (profesi) a bude 
seznámen s pravidly na pracovišti (určení 
známkovacích hodin, přidělení šatny, sezná-
mení s nadřízeným, atd.). Bude vypracován 
časový harmonogram školení pro danou 
profesi, pro daný provoz. 

V případě, že zaměstnanec přestupuje 
s již odsouhlaseným plánem dovolených, 
tak mu bude zachován, včetně plánovaných 
dnů volna dle KS; plán dovolené a volna 
dle KS může být měněn jen po dohodě se 
zaměstnancem, pokud na novém pracovišti 
platí plánovací kalendář. V případě přestupu, 
kde není stanoven plánovací kalendář, viz 
dohoda CI, tak dojde k novému přeplánování 
dovolené. 

Do seznamu na přeřazení nebudou 
zahrnuti stávající předsedové DO a členové 
příslušného výboru. Na pracovištích, kde do-
jde k velké reorganizaci týmové práce bude 
možné jmenovat koordinátory týmu max. na 
dobu 3 měsíců přednostně ze stávajících 
týmových koordinátorů.

První zasedání Rady zaměstnanců nového holdingu Porsche SE

OS KOVO I ČMKOS SLEDUJÍ SITUACI VE ŠKODĚ AUTO
materiál předložila, ale byla to nesmyslná 
změť čísel,“ uvedl J. Zavadil. 

ČMKOS ostře kritizuje pokračující pří-
pravu reforem, které nepodporují kupní sílu 
obyvatelstva a naopak zvyšují obyvatelům 
náklady. „Nelíbí se nám ani snaha ke snižo-
vání daní. Je to populistický krok, který jen 
povede k vážnému prohloubení schodku 
státního rozpočtu,“ varoval J. Zavadil, který 
rovněž informoval, že ve funkci místopřed-
sedkyně ČMKOS po vzájemné dohodě 
skončila Marcela Kubínková.

Kritikou nešetří ani odborový svaz 
KOVO. Podle jeho předsedy Josefa 

Středuly by měla vláda především zastavit 
smrtelné reformní kroky. Kritické dopady 
by měla především chystaná reforma daní. 
Rovněž mu vadí, že vláda nereagovala 
na včasná varování odborů, přitom je už 
dnes jasné, že krize bude kulminovat na 
přelomu pololetí příštího roku. Jinými slovy 
hůř teprve bude a dozvuky může mít až do 
roku 2010. 

„Vláda by také měla přehodnotit toky 
peněz z fondů Evropské unie. Peníze by se 
měly dát hlavně na vědu a vzdělání. Jen tyto 
obory nás později mohou vyvést z krize,“ 
uvedl J. Středula. 

Novým předsedou ZO OS KOVO 
Vrchlabí při Škoda Auto byl zvolen Jaro-
mír Kobrle. Týdeník Škodovácký odbo-
rář mu hned položil několik otázek. 

Jaké jsou pocity po zvolení do čela 
základní organizace Vrchlabí? 

Samozřejmě je to krásné a jsem velmi 
rád, ale je to pro mě také nová práce, 
kterou se budu muset naučit. Jistě to 
chvíli potrvá, ale Josef Vaníček (bývalý 
předseda) přislíbil, že mi do začátku po-
může. Jak já říkám: Dal jsem se na vojnu 
a musím bojovat.

Jaké máte priority v další činnosti 
odborů KOVO ve Vrchlabí?

Hlavní je udržet zaměstnanost, protože 
kdyby v tomto kraji nebyla tato automobilka, 
tak by to bylo velmi špatné. Další firmy zde 
propouštějí a zavírají se. Konec Škodovky 
v tomto kraji by měl nedozírné následky. 

Prozraďte nám něco o sobě, o rodině 
a o kariéře ve firmě. 

Bydlím v Jilemnici a mám, podotýkám, 
jednu manželku, s níž máme čtyři děti. Mezi 
mé koníčky patří modelování nákladních aut 
v poměru 1:24. Ve firmě Škoda jsem od září 
2000, kdy jsem nastoupil do logistiky, kde 
jsem dodnes v podstatě jako automechanik. 
K odborům KOVO jsem vstoupil hned po 
mém příchodu do firmy. Nejprve jsem se stal 
důvěrníkem v oblasti logistiky a teď jsem byl 
navržen na předsedu. 

Především musíme 
udržet zaměstnanost

Nový předseda ZO Vrchlabí 
J. Kobrle:

Dohoda o vymezení jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Na modelu B6 Superb a SUV v Kva-

sinách je bez plánovaného výrobního 
programu den: 12. 1. 2009

Bod IV.
Zaměstnancům zaměstnavatele, u kte-

rých nastane překážka v práci dle této 
dohody, přísluší náhrada mzdy ve výši 75 % 
průměrného výdělku.

Bod V.
Pokud bude zaměstnancům na pracoviš-

tích uvedených v bodě III. této dohody ve výše 
uvedených nevýrobních dnech zajištěna a při-
dělena práce dle pracovní smlouvy (veškeré 
činnosti v rámci pracovní smlouvy tj. mohou to 
být např. i činnosti podle Výrobního systému 
Škoda, prohlubování, udržování a obnovování 
kvalifikace k výkonu sjednaného druhu práce), 
tato dohoda se na dané zaměstnance nevzta-
huje a nastoupí k výkonu práce.

Bod VI.
Dohoda je sepsána v pěti stejnopisech 

a každý z jejích účastníků obdrží jeden. 

KRÁTCE:

Změny v nemocenské 
od 1. ledna 2009? První 

tři dny zadarmo!
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