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VYJEDNÁVÁNÍ V KII

U našich kolegů už je také dobojováno, jednali tam hlavně o 

výši nárůstu základních mezd, které se zastavilo na čísle 

8,8%.. Nutno dodat, že k tomuto došli sotva pár dní před 

vyhlášením časově neomezené stávky. Na tomto případě 

alespoň vidíte jak to dopadá, když všichni zaměstnanci 

táhnou za jeden provaz. VELKÁ GRATULACE do Žiliny!!!

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO 
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SLOVO ÚVODEM KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ UKONČENO

Na jedné krajské schůzi KOVO jistý moudrý předseda řekl: 

Když půjdu na vyjednávání a vypíchnu si tam oko, jejich 

názor to stejně nezmění.. Když se však všichni postaví za 

jednoho, má to úplně jinou váhu... Dokud tohle nepochopí 

většina našich zaměstnanců, zázraky se konat nebudou- 

neumím je a navíc už ani pomalu nevidím.. :-/ 

Přesto všem těm, jenž nás podporovali, věřili nám, přiložili 

svou pomyslnou ruku k dílu, patří OBROVSKÝ DÍK!!! 

Uzavřenou kolektivkou tvrdá práce nekončí, ale naopak 

teprve začíná! Budeme se maximálně snažit tak, aby nás 

pro příště bylo podobně smýšlejících daleko více, a my tak 

měli tu pomyslnou páku na to dosáhnout ještě lepších 

výsledků..! TO VY ZAMĚSTNANCI JSTE ODBORY - TO VY 

DĚLÁTE VÝSLEDKY !!!

Poslední půlrok to byl docela frmol a zdaleka ještě všechno 

není dotáhnuto do stavu, v jakém by to mělo být. Za této 

situace jsme naskočili do vyjednávání o nové KS a výsledek 

je takový jaký je. Člověk musí brát v podtaz všechny aspekty 

jako je odborová organizovanost, časový press, vyjádřená 

podpora ze dne 18.03., názory ze setkání členů apod. 

Vzhledem k tomu, že už i horší nabídku by jim jistojistě větší 

polovina zaměstnanců podepsala ve formě nabídnutého 

dodatku bez řádného podpisu KS ( např. za slíbené 

povýšení, lepší hodnocení atd. ), jsme toho názoru, že jsme 

pro tentokráte z minima vytěžili maximum- polemiku však 

nechám na každém z vás.. A co je vlastně v dojednané KS, 

případně navazujícím mzdovém předpisu nového?

Již k 1.3.2017 ( o měsíc dříve ) růst základních mezd v 

průměru o 4,56%. Například pro Op2 to dělá + 1.000Kč, pro 

Op3 pak + 1.100Kč. V roce 2018 porostou základní mzdy již 

k 1.1. v průměru o 4,66% ( o tři měsíce dříve než je obvyklé 

) a to o 1.100Kč, potažmo 1.200Kč pro výše uvedené 

platové třídy operátorů.

Zohlednění seniority v letním dovolenkovém bonusu pro 

zaměstnance, jenž za posledních 8 kvartálů neměli v 

průměru horší hodnocení než C-. Pro ty, jenž tu jsou 

například 5 let bude bonus vyšší o 5%, pro ty 7-mi leté o 

7%, no a kdo tu je stejně jako já letos 9 let, tak jej bude mít 

vyšší o 9%. Do celkové doby se samozřejmě započítává i 

práce pod agenturou!

Za stejný počet vyrobených aut jako loni bude výrobní 

bonus vyšší o 9% ( tj. 138% rozdělených na dvě části ), a 

jeho krácení bude nově dle podmínek, jaké mají kolegové v 

Žilině. To znamená, že pokud odpracujete 90% směn za 

dané období, obdržíte bonus v plné výši.

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO 
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Měsíční docházkový bonus bude nově rozdělen na 2 části 

po 800Kč. Pokud v jedné z jeho částí budete chybět do 

jednoho dne včetně, obdržíte za daný měsíc 200+800Kč. 

Pokud budete chybět do třech dnů včetně v jedné z jeho 

polovin, obdržíte 0+800Kč. Pokud budete chybět více než 3 

dny za daný měsíc, obdržíte 0Kč. Tudíž pokud chytne člověk 

nějkou virózu, nejhorší jsou 3 dny. Spojí-li je s víkendem, má 

šanci se uzdravit i bez drastického dopadu na výplatu jako 

doposavad, a v neposlední řadě mohou být zaměstnanci v 

tomto ohledu k sobě daleko ohleduplnější! Nikdo přece 

nechce tahat bacily z práce domů ke svým dětem...



V první části kolektivní smlouvy pak dojde k určitým 

změnám až se nám po formální stránce podaří dotáhnout 

spojení obou odborových organizací do zdárného konce. 

Proběhne to formou dodatku a o zhoršení podmínek pro 

fungování odborů v našem podniku rozhodně nepůjde. Vize 

do budoucna je tedy taková, že za ty 2 roky bychom rádi 

jednali o tom pomyslném jednom čísle, ostatně jako se 

tomu letos dělo u kolegů v sesterském závodě.. Chápeme, 

že většina zaměstnanců vidí problém právě v oněch dvou 

letech platnosti mzdové části, nicméně jako určitý 

kompromis se nám tam alespoň podařilo dostat podmínky, 

za kterých tomu tak nakonec ani být nemusí. A sice limit 

kapacity, plánu či skutečně vyrobených aut do 

370.000ks/rok a udržení dosavadní směnnosti pro většinu 

našich zaměstnanců- tu jinak dle stávajícího ZP mohou 

upravovat bez našeho souhlasu.. Takže ještě jednou, DÍKY 

!!!
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REMÍZAKOLEKTIVKA - POKRAČOVÁNÍ Z PRVNÍ STRANY

Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do 

zdravotnického zařízení, bez vlivu na bonusy, se zvojnásobí 

na 4 dny/rok. Pro ty co mají malé děti, či se starají o 

nemocné rodiče, jistě další forma pomoci.

Ohedně slev na auta se nám podařilo do dané směrnice 

doplnit klauzuli, že pokud máte odpracovaných 10 let ve 

firmě, obdržíte slevu 20% z katalogové ceny. V praxi to 

znamená například to, že pokud si vyhlédnete vůz v 

hodnotě 500.000Kč, dojednáte si třeba slevu 100.000Kč 

přímo u dealera a k tomu přičtete daný bonus od 

Společnosti, dostanete se na pořizovací cenu tohoto vozu 

ve výši 300.000Kč.

Sice ano, KS podepsána na 2 roky, ale ty největší obavy jsou 

ošetřeny v podmínkách.. A teď narovinu- na jedné straně 

stojíme my odbory, na druhé vedení HMMC. Třetí stranou 

jste vy zaměstnanci a vaší většinovou "podporu" jste ukázali 

sobotním přesčasem 18.3.. Po tomto datu jsme museli 

ustoupit z některých požadavků a upravit následnou 

strategii ve vyjednávání, protože velká část našich kolegů 

stále ještě není bohužel připravena bojovat za své lepší 

platy! Přesto všem, kteří nám tímto gestem ukázali toliko 

potřebnou podporu moc děkujeme a i díky vám je uzavřená 

smlouva taková jaká je. Za daných podmínek to nebereme 

jako výhru, ale nebereme to ani jako prohru. Zapracujeme 

na určitých věcech a věřím, že za ty dva roky budeme 

vyjednávat s daleko větším zástupem odborářů než letos, a 

tudíž i s větší silou!

JAN BACUL, MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO 
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SLOVO DRUHÉHO PŘEDSEDY

ZNOVU PRO PŘIPOMENUTÍ - ODBOROVÝ TARIF A JEHO PAUŠÁLY PRO NAŠE ČLENY

Dnes je podepsána nová kolektivní smlouva.. Tato smlouva 

je mimojiné nová hlavně v délce působení, jelikož nikdy 

předtím na dobu 2 roky mzdová část podepsána nebyla. Při 

zohlednění kritérií, které byly nastaveny si myslíme, že 

všichni zaměstnanci budou i tak spokojeni. Je nám jasné, že 

bez vás odborářů bychom nikdy takových čísel nedocílili a je 

to tedy hlavně vaše zásluha. Bohužel je mezi vámi stále 

mnoho zaměstnanců, kteří se na odbory dívají přes prsty, 

ale nový narůst mzdy vždy podepíší s tichou duší, aniž by 

alespoň trochu zabojovali. Je to smutné, ale je to tak.. 

Doufejme, že vás odbory nyní přesvědčili, že jsou zde 

především pro vás, a každý váš hlas bude vždy vyslyšen! 

Ještě jednou vám všem děkuji.

PETR TOMEK, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HMMC

V letech 2017 a 2018, vždy v dubnu v extra platbě, obdrží 

všichni aktivní zaměstnanci ( tedy mimo ty, co za posledních 

6 měsíců neměli odpracováno alespoň 40 pracovních dní ) 

bonus ve výši 4.000Kč.






