ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK

SLOVO ÚVODEM
Kolektivní vyjednávání v zainteresovaných podnicích
dospěla do zdárného konce, my jsme zase o něco
chytřejší, a tak se koukneme, jak se jim zadařilo. Také vás
pozveme na letos v pořadí již druhou odborovou akci (
tentokráte rodinnou ) a v neposlední řadě se s vámi rád
podělím o dojmy z návštěvy provozu automobilky TPCA v
Kolíně.
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JAK SE DAŘILO VYBRANÝM AUTOMOBILKÁM
Díky dvouleté délce platnosti naší kolektivní smlouvy
jsme měli letos poprvé možnost se soustředit na
vyjednávání v jiných automobilkách, zejména pak v KII,
TPCA a Škodě auto. A jak se jim tedy zadařilo?! Pro
tentokráte si odpustím rozbor všelijakých bonusů, ty jsou
pomíjivé jako vánek jarní a podmínky pro jejich přiznání
jsou různorodé.. Pojďme se tedy raději kouknout na tzv.
základ- ten stejně zajímá všechny ze všeho nejvíce.. :-)
Kol. smlouva se nakonec podepsala na
dva roky. Původně vedení trvalo
dokonce na třech, odbory na jednom.
Vyjednávání se táhlo od listopadu 2017 až do letošního
dubna, dokonce i zprostředkovatel byl.. A i dodatky před
podpisem byly- mimochodem, probíhalo to obdobným
způsobem jako pár let nazpět u nás. Tohle je prostě
ubohost, která se v HKMG stala zjevně standardem. :-(
Ale k těm základům- letos se v TT zvýšily v průměru o 75
EURO, příští rok dokonce o 80 EURO. Při kurzu 1 EURO =
26 CZK to máte nárůst 1.950 Kč letos a 2.080 Kč příští
rok. Dlouhodobě nejčastější třída operátora 1D tam tedy
letos pobírá 26.182 Kč ( 1.007 EURO ) a příští rok to bude
již 28.262 Kč ( 1.087 EURO ) při výše uvedeném kurzu (
pozn.: za rok 2017 byl průměrný kurz u ČNB 26,33 Kč za
jedno EURO ). V procentech to navýšení pak konkrétně
pro danou třídu dělá 8,65% letos + 8,03% příští rok do
základu navíc. A kde je ten zbytek.....
I v Kolíně se kolektivní smlouva
podepsala na dva roky- v poslední době
asi taková móda či co..
Samotné vyjednávání začalo v říjnu 2017 a ukončeno
bylo závěrem ledna 2018, což lze považovat za úspěch,
jelikož v podniku působí tři různé základní odborové
organizace, které se musely nejdříve dohodnout mezi
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sebou- a co mám informace, tak to nebylo vůbec
jednoduché! U dlouhodobě nejpočetnější třídy operátorů
TM2 to tedy dělá 1.500 Kč navíc do základu letos, a 1.600
Kč příští rok ( zobrazeno v procentech to je 6,07% + 6,1%
). Tarifní mzda této třídy je nyní 26.220 Kč a příští rok
bude činit 27.820 Kč.....
V naší nejznámější a také největší
tuzemské automobilce se mzdový
dodatek kolektivní smlouvy podepsal
"jen" na rok..
Vyjednávání započalo koncem ledna letošního roku a
zdárně skončilo začátkem dubna. Základní mzdy se všem
navýšily o 12% !!! Díky masovému náboru v posledních
letech, zejména pak do závodu ve Kvasinách, je nyní
nejčastější třída I ( jen pro objasnění, jde o zaměstnance,
jenž jsou v podniku 2-3 roky ). Zaměstnanci v této třídě si
letos polepšili o 2.697 Kč a nově tak jejich základní mzda
činí 25.176 Kč, což ostře kontrastuje s tím, jakou tam mají
celkovou průměrnou mzdu. Ta je ovšem vykoupena
nelidskou směnností ( volný víkend jednou za 3 měsíce,
flexikonto pracovní doby atd. ).
Zaměstnanci si loňský rok svým
přístupem rovněž vybrali dvouletou
platnost kolektivky, takže se u nás letos
vyjímečně nevyjednávalo.
Což také není úplně na škodu, jelikož vyjednávat v době
odstávek z důvodu sníženého odbytu, by asi nebylo úplně
to pravé ořechové. A navíc jsme poprvé měli daleko více
času sledovat a analyzovat, jak to probíhalo jinde- člověk
se totiž celý život učí.. :-) Pro srovnání, letos si
dlouhodobě nejčastější třída Op2 polepšila do základu o
1.100 Kč a mzda v této třídě tedy nyní činí 24.150 Kč..
Procentuálně to je pak navýšení o 4,77%. Minulý měsíc
jsem byl zástupci vedení osočen, že uvádím zaměstnance
v omyl, že poslední rok je už o něco málo více tzv.
operátorů "trojek", a tak musím srovnávat tuto třídu. To
je sice pravda, avšak posuďte sami, jakou dobu svého
pracovního života v HMMC strávíte ve třídě Op2, kdy se
pak dostanete do třídy Op3, a jak dlouho v ní poté
setrváte, než budete například propuštěni z důvodu
dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti.. A kolik se tedy
vyjedná příští rok? BUDE PŘIDÁNO PŘESNĚ TOLIK, ZA
KOLIK BUDOU OCHOTNI ZAMĚSTNANCI BOJOVAT...
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DĚTSKÝ DEN S ODBORÁŘI

Původně jsme měli v plánu uspořádat vaječinu a lodičky u
Slezskoostravského hradu ( ve spolupráci se Sportovním
klubem ), nicméně nakonec jsme na vědomí vzali
většinové přání našich členů, jenž se i skrze anketu v naší
mobilní aplikaci vyjádřili, že preferují hromadný vstup do
ZOO v Ostravě. Takže fajn, pokračuje se v tradici, taky
dobře..! :-) Před vstupem do ZOO tedy hledejte modrý
altánek, kde si můžete nafasovat vstupenky pro celou
svou rodinu. Pro upřesnění- jako rodinu počítáme dva
dospělé s max třemi dětmi. Takže další tetičky, bratranci
z druhého kolena apod. už si lístky musí koupit opravdu
sami. :-)
KDY: neděle 10.06.2018 tak, aby měli možnost se
účastnit i členové, jenž mají v pátek noční
V KOLIK: distribuce lístků bude probíhat v čase 09:00 11:00h aby jste si mohli užít celou neděli se zvířátky :-)
CENA: dospělí symbolických 20 Kč, děti samozřejmě
zdarma. A připravte si drobné, bo měničku jak u
automatů u sebe mít opravdu nebudeme.. :-D
Pro prcky se ještě pokusíme zajistit nějakou drobnost, tak
snad si onu neděli všichni pěkně užijí a zapomenete na
každodenní- zejména pak pracovní starosti! Akce se
samozřejmě koná za každého počasí, nejsme přeci z
cukru.. :-)
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UPŘESNĚNÉ TERMÍNY DALŠÍCH ODBOROVÝCH AKCÍ
Již známe i další data našich akcí, tak si je můžete již nyní
poznačit do diáře.. Měnit se nebudou, i kdyby korejský
čert na koze rajtoval.. :-)
pátek 13.07.- akce "plech do ruky" po každé ze šichet na
personání vrátnici- páteční noční tedy dostane pivko až v
sobotu ráno.
sobota 08.09.- odborový teambuilding. Nejen Hyundai,
ale i odbory jsou zde letos už 10 let. Bohužel jsme areál v
Palkovicích "zabukovali" o týden dříve, než firma
uveřejnila termín pro family day- a vzhledem k dalším
akcím v kraji nepřipadá ani jiný termín v úvahu. Takže
odpoledne na kolotoč v HMMC, večer na pivo ku nám..
sobota 03.11.- jednodenní zájezd do vinného sklípku na
jižní Moravě. Minule byla znevýhodněna jedna směna,
letos bude druhá- hold se to musí prostřídat. Rezervace
bude spuštěna patrně někdy během září.
sobota 08.12.- adventní zájezd do Retzu na pochod
čertů, nebo Krakova ( finální místo upřesníme později )
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VISITA V TPCA
Koncem března jsme se vybraní členové výboru a
důvěrníci vydali do automobilky v Kolíně. Využili jsme
tedy pozvání tamního předsedy ZO OS KOVO při TPCA,
který jen tak mimochodem pochází z Ostravy, a taky
fandí Baníku. :-) Prošli jsme si všechny výrobní úseky a
první věc, které si všimnete je ta, že operátoři nosí trička
jaké chtějí. Tu firemní, vedle odborové, tam s logem
pivovaru a i baníkovské se našlo. Na teplotně
exponovaných pozicích jsou pak instalovány větráky, a o
pauzách se operátoři mohou "ochladit" přímo na
restzónách, kde se umisťují přenosné klimatizační
jednotky. Pro teplotní pohodu zaměstnanců se tedynarozdíl od nás, dělá v horkých dnech maximum
možného. Když jsme procházeli dále, všimli jsme si
informační tabule, na které narozdíl od nás mají
vyčleněnu i kolonku OT ( přesčas ). To si tak jedete to
svoje, a najednou před polednem blik, rozsvítí se číslo
13= třináct minut přesčas. Jedou tam pouze na dvě
směny, navíc odpolední začíná až v 15:30h, odvoz
zajištěn, tak nikdo ani neremcá.. Do očí bijící pak byly
židle GL u pracovního stolu. Základ tvoří údržbou svařená
železná konstrukce, a na ní se přímo instaluje poškozená
sedačka z výroby- ano, autosedačka. Těžká improvizace,
ale zase jim to ladí k procesu, a samotné pohodlí bude asi
také někde jinde- ne jak ty naše modré hebla.. :-)
Všechno tam tedy působí takovým uvolněnějším
dojmem, byť ta dřina bude asi všude stená.. Haly ani
odpočinkové zóny tam samozřejmě nejsou tak moderní a
hlavně krásně načančané jako u nás, to je bez debat. On
kníže Potěmkin si asi oblíbil jen ten náš závod a do Čech
stále ještě nedojel- nebo naopak z tama už odjel dávno,
protože pochopili, že není všechno zlato co se třpití.. A
ještě stručně pár technických postřehů: 80% agenturních
zaměstnanců se po půl roce převádí pod kmen //
zaměstnanec pracuje ve firmě v průměru 8 let // mimo
hrubou mzdu mají zaměstnanci k dispozici ještě Z-konto (
3.800 Kč čistého v průměru na zaměstnance / měsíc ) //
hodnocení se počítá procentuelně z tarifu a činí
standardně 1.730 Kč měsíčně // docházkový bonus ve
výši 2.098 Kč měsíčně // za odpracovaných 5, 10, 15 let
dostanete vždy 5.000 Kč // avšak pro změnu nemají
dovolenkové bonusy.....
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NÁBOR DŮVĚRNÍKŮ / DELEGÁTŮ
Roste členská základna, v dubnu jsme měli 694 ofiko a
134 tajných, řádně platících členů. S tím je však spojena
potřeba nabrat další důvěrníky, abychom měli maximální
záběr při informovanosti našich členů! Delegáty pak
potřebujeme na to, abychom mohli schvalovat důležité
dokumenty, jako například kolektivku. Případní zájemciozvěte se prosím na mail či FB, domluvíme se na
podrobnostech.. :-) DĚKUJEME!
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