ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK

SLOVO ÚVODEM
Závěr roku je tady, a kupodivu i konec kolektivního
vyjednávání či sobotních přesčasů..! Distribuce vánočních
poukázek je v plném proudu, takže ještě přežijeme těch
pár pracovních dní, a můžeme se těšit ze svátků Vánoc!
Zase budeme mít pár dní nerušenou pohodu, a budeme
se moci věnovat rodině, přátelům, ale třeba i svým
koníčkům.. A tak to má být. :-) Za výbor ZO, bychom vám
všem lidem dobré vůle, tedy chtěli vinšovat radostné
prožití svátků vánočních, bohatého ježíška, chutnou rybu,
a hlavně dostatek odpočinku!
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KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
Začali jsme s předstihem již letos z toho důvodu, že jsme
jednání čekali dlouhá a složitá, a my tak chtěli udělat vše
co je v naších silách pro to, aby se zaměstnancům i přesto
navýšily mzdy nejpozději k 01.04.2019.. Opak byl však
pravdou, jednání se zástupci Společnosti byla tentokráte
maximálně efektivní, a na obvyklé poměry i netradičně
krátká, takže několik měsíců předem máme již za sebou
podpis kolektivní smlouvy na další období, a s tím
spojený i dřívější růst mezd našich zamětnanců.. Ruku na
srdce, kdo z vás byl takový optimista a v něco takového
věřil?! Výsledek nechť si zhodnotí každý sám, výhodu
dvouleté platnosti nám kupříkladu ukáže až samotný čas,
a možná je teď i vhodná doba popřemítat o tom, jak a
čím každý jedinec přispěl k tomu, že je vůbec odbory
vyjednáno to, co je dnes i podepsáno..! Sluší se
poděkovat těm, kteří nám věřili a podporovali nás.
Děkujeme těm, kteří nám věřili o něco více a udělali to
prosté minimum- vstoupili do odborové organizace a
posílili tak naše řady. Rovněž děkujeme těm, co nás
neúnavně zásobovali relavantními informacemi, a sami je
pak opačným směrem šířili tak, aby byli naši členové
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maximálně informováni a v obraze. A ještě o chlup více
na pomyslné zadnici děkujeme těm, jenž se na celé
přípravě kolektivního vyjednávání aktivně podíleli! Sám
sobě děkovat nebudu, protože se dozajista najdou i
takoví, co budou opět remcat, jak je to všechno
vyjednáno na dvě věci... Ideální však nic na světě není, a
já se i do budoucna budu maximálně snažit, aby těchto
"věčně nespokojených" bylo v našem světovém závodě
čím dále méně! :-) S VÁMI V TOM NEJSME SAMI- S NÁMI
V TOM NEJSTE SAMI !!!
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CO TEDY BYLO DOJEDNÁNO, PODEPSÁNO..
* dvouletá platnost mzdového dodatku, a také jeho
dřívější účinnost. Díky ní vždy od 01.01. ( namísto 01.04. )
celkem 6x měsíční růst základních mezd navíc! Pro Op2
to v roce 2019 dělá 3x 2.300Kč, v roce 2020 plus dalších
3x 2.450Kč, celkem tedy 14.250Kč!
* růst základních mezd v průměru o 9,1% v roce 2019, a
o 8,8% v roce 2020. Pro aktuálně nejpočetnějšího Op3 v
závodě to jest nárůst základních mezd v prvním roce
platnosti o 2.500Kč, v roce druhém pak o 2.600Kč.
* úprava tabulky pro výplatu bonusu za splnění plánu
* nově ocenění seniority i v bonusu na Vánoce, po vzoru
letního bonusu na dovolenou, tj. do 5-ti let ve firmě výše
bonusu =50%, 5 až 6let=55%, 7 až 8let=57%, 9 až
10let=59%, 11 až 12let=61%, 13-14let=63%
* od roku 2020 jeden den dovolené navíc pro
zaměstnance pracující v podniku sedm a déle let
* bonus za dvouletou platnost kolektivní smlouvy.
Poprvé splatný již v lednu 2019 ve výši 40% základní
mzdy ( pro Op2 10.140Kč ), a podruhé v dubnu 2020 ve
výši 4.000Kč
NOVÁ VÝŠE ZÁKLADNÍCH MEZD V TT
od 01.01.2019
od 01.01.2020
Op 1
24.850 Kč
27.000 Kč
Op 2
27.650 Kč
30.100 Kč
Op 3
29.700 Kč
32.300 Kč
TL
34.150 Kč
37.150 Kč
GL
42.450 Kč
46.150 Kč
Op M1
25.950 Kč
28.200 Kč
Op M2
28.800 Kč
31.300 Kč
Op M3
30.850 Kč
33.550 Kč
Op M4
32.650 Kč
35.550 Kč
GL M
43.550 Kč
47.350 Kč
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