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Kolektivní vyjednávání pro rok 2018

Představujeme TOS Kunming Machine Tool Co., Ltd.

Expedice strojů v závěru roku 2017 (najdete na straně 3).
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Kolektivní vyjednávání pro rok 2018
Každým rokem ve firmě probí-

há kolektivní vyjednávání mezi 
zaměstnavatelem a odborovou or-
ganizací (ta zastupuje všechny za-
městnance). Letos toto vyjednává-
ní proběhlo ve třech kolech.

Vyjednávací skupina za-
městnavatele: generální ředitel 
(GŘ) Ing. Jan Rýdl ml., předseda 
správní rady (PSR) Ing. Jan Rýdl, 
advokátka JUDr. Eva Ruthová, 
finanční ředitel (FŘ) Ing. Radek 
Rozsypal, výrobní ředitel (VŘ) Ing. 
David Nejedlý, vedoucí odboru 
řízení lidských zdrojů Vladimíra 
Hulánová Makalová.

Vyjednávací skupina výbo-
ru základní organizace odbo-
rového svazu KOVO: předseda 
Jaroslav Charouzek, Milan Junek, 
Ing. Petr Frank, Miroslav Dítě, Petr 
Blecha, Martin Klautz, Zdeněk Do-
ležal.

 
První kolo kolektivního 

vyjednávání proběhlo dne
6. listopadu 2017.

GŘ seznámil vyjednávací sku-
pinu s navrhovanými změnami:

ź  FOV (fond odměn vedoucí-
ho) bude nově nazván Fond výko-
nových odměn (dále jen FVO) a 
podstatou změny je přidělování 
mzdových prostředků střediskům 
do FVO na základě měřitelných vý-
konů (např. ve výrobních provo-
zech odpracované normohodiny).

ź Bude změněna procentuál-
ní výše FVO a Prémií (v přepočtu
k fixním mzdám bude FVO činit 
20% a Prémie 13,3%).

ź Bude změněn prémiový uka-
zatel. Vyhodnocováno bude splně-
ní plánovaného objemu tržeb za 
vlastní výrobky a služby.
 

Byly předloženy návrhy mzdo-
vého vývoje obou stran:

Vyjednávací komise zaměstna-
vatele navrhla 5 % navýšení, při-
čemž o 3 % navrhuje plošně navýšit 
objemy fixních mezd (FM) všech 
útvarů a 2 % použít k vyrovnání dis-
proporcí ve vybraných útvarech.

Vyjednávací komise VZO OSK 
požadovala 12,5 % navýšení fixních 
mezd s podmínkou plošného při-
dání určité stejně vysoké částky 
všem zaměstnancům a zbytek
k přerozdělení do objemu FM jed-
notlivých útvarů.

V úvodu jednání druhého 
kola kolektivního vyjednává-
ní, které proběhlo 20. listopa-
du 2017, byly oboustranně odsou-
hlaseny dokumenty Vyhodnocení 
Kolektivní smlouvy za rok 2017 a 
Stav BOZP za rok 2017.

ź  Prvními projednávanými 
body byla ustanovení o termínu 
čerpání celozávodní dovolené a 
výše stravného na rok 2018, na zá-
kladě navýšených kalkulací doda-

vatele stravy.

Termíny dovolené byly zaměst-
navatelem navrženy dva a VZO 
OSK se rozhodl pro termín od 23. 
července 2018 do 3. srpna 2018 
včetně, přičemž zároveň navrhnul 
prodloužení o dva dny pro možnost 
čerpání dovolené i pracovníky
v nepřetržitém provozu. Odsouhla-
sen byl termín od 23.července 2018 
do 5. srpna 2018 v délce 12 pracov-
n í c h  d n ů .

ź  Výše stravného pro zaměst-
nance byla odsouhlasena následov-
ně:

menu 1 – 5  34 Kč
menu 6  39 Kč
menu Fitness  35 Kč
nově
menu Speciál   50 Kč
Mražené jídlo  34 Kč

ź Byla dohodnuta i možnost 
výplaty 13. a 14. mzdy v souvislosti
s plněním plánovaných tržeb za 
vlastní výrobky a služby na základě 
splnění očekávaných celkových 
tržeb za období leden až červen 
2018 a červenec až prosinec2018.

ź Obě strany se opět vrátily
k projednávání mzdového vývoje.

Zástupci zaměstnavatele navr-
hli pro navýšení objemu FM převe-
dení některých benefitů do mezd 
zaměstnanců. Konkrétně příspě-
vek na penzijní a životní připojiště-

ní, příspěvek na stravování a pří-
spěvek na zaměstnance VZO OSK. 
Celkem dalších 4,7 % v rámci navý-
šení mezd. 

Třetí kolo kolektivního vy-
jednávání se konalo 8. prosi-
nce 2017 a bylo již závěrečné.

Hlavním tématem byl mzdový 
vývoj. Vyjednávací skupina VZO 
OSK konkretizovala výši plošného 
přidání do fixní mzdy každého za-
městnance, které činí 1 200 Kč.

Vyjednávací skupina zaměst-
navatele s částkou souhlasila, avšak 
požádala o možnost zadání částky 
do aplikace hodnocení zaměstnan-
ců dle jednotlivých útvarů, aby 
vedoucí měli možnost přerozdělit 
takto navýšený objem fixních mezd 
dle výsledků pracovníků za rok 
2017.

Jelikož se však tímto navýše-
ním neřešila disproporce ve vy-
braných útvarech, rozhodla záro-
veň vyjednávací skupina zaměstna-
vatele odebrat příděl VZO OSK do 
sociálních nákladů ve výši 1 000 Kč 
na zaměstnance a rok a tyto peníze 
použít jako jeden ze zdrojů právě
k úpravě disproporcí.

Odsouhlasením mzdového 
vývoje oběma stranami bylo 
kolektivní vyjednávání na rok 
2018 uzavřeno.

Vladimíra Hulánová Makalová

Setkání vedení společnosti se zaměstnanci
Nejlepší pracovníci za II. pololetí 2017

Prosincové setkání vedení spo-
lečnosti se zaměstnanci proběhlo 
ve spojených školících místnostech 
Školicího střediska dne 14. prosin-
ce. Hlavním programem tohoto 
setkání byly jako obvykle informa-
ce o aktuálním vývoji ve firmě, a to 
jak ekonomické, tak technické a ob-

chodní. Asi nejočekávanější částí 
setkání byly informace o výsledcích 
kolektivního vyjednávání pro rok 
2018. Tyto výsledky dnes přináší-
me z pohledu obou vyjednávacích 
stran. Oba pohledy najdete na ji-
ných místech dnešního vydání 
Horizontu.

V průběhu setkání, také již tra-
dičně, proběhlo vyhodnocení osmi 
nejlepších pracovníků jednotlivých 
úseků za druhé pololetí roku 2017.

Za úsek generálního ředitele 
byl oceněn pan Pavel Kozák, pra-
covník oddělení metrologie – mě-

rový technik 3D. Ač je ze všech 
měrových techniků služebně nej-
mladší, je zároveň pravou rukou 
vedoucího, který se na něj může 
kdykoliv obrátit. Je loajální a při 
přechodu z UMESS na CALYPSO
v podstatě většinu programů na 
velké dílce tvořil on. Pokud je od-
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dělení metrologie osloveno na ex-
terní či zákaznické měření, pak 
hlavně on je tím aktivním, ochot-
ným jít v sobotu či neděli.

Za úsek obchodního ředitele 
byl oceněn Ing. Josef Šilhavý. Je 
spolehlivý a důsledný při plnění za-
daných úkolů (řešení technologic-
kých nabídek). Udržuje nadstan-
dardní a vysoce kvalitní úroveň při 
plnění úkolů u zákazníků (školení, 
předání technologie, technické 
jednání na úrovni předání stroje 
zákazníkovi). Za vyzvednutí stojí 
jeho neustálá snaha o sebevzdělá-
vání v oblasti konstrukce strojů, 
využití programů a nových řídicích 
systémů strojů.

Za úsek technického ředitele 
byl oceněn pan Jaroslav Cha-
rouzek. Svědomitě plní zadané 
úkoly nad rámec svých povinností, 
pomáhá ostatním montážním úse-
kům s montáží a náběhem nových 
výrobků do sériové výroby. Výraz-
nou měrou přispěl k úspěšnému 
dokončení a představení prototypu 
stroje WHT 110 C a dále jeho vysta-
vení na veletrhu EMO 2017 Hanno-
ver.

Za úsek výrobního ředitele byl 
oceněn pan Michal Boháč. Pra-
cuje ve firmě od roku 2001. Po ry-
chlém zapracování se stal platným 
členem servisních jednotek, kde 
pracuje doposud, a stal se jedním
z klíčových montérů. Několikrát
v průběhu tohoto roku prokázal 
svoji ochotu a nasbírané zkušenosti 
v řešení hlavně reklamačních pří-
padů, které jsme vnímali jako „ne-
řešitelné“. Vždy se mu podařilo na-
jít cestu, jak případ vyřešit ke spo-
kojenosti zákazníka, o čemž svědčí i 
jejich pozitivní zpětná vazba.

Nejlepší pracovníci za II. pololetí 2017 (dokončení)

Za úsek výrobního ředitele byl 
oceněn pan Marek Čibera. Ve 
středisku CHTZ je zařazen jako ka-
lič v nepřetržitém provozu. Efektiv-
ně vyřešil problém dopravy metha-
nolu z čerpací stanice do pece, aniž 
by bylo zapotřebí použít dusíko-
vých pump, a tak odstranil problém 
s přebytečným dusíkem, který se 
dostával do pece a výrazně tak 
ovlivňoval tvrdost cementovaných 
dílců. Práci vykonává ve velice do-
bré kvalitě, je spolehlivý.

Za úsek výrobního ředitele
v montážích byli oceněni pánové 
Zdeněk Doležal a Ota Králí-
ček. Zajistili v termínu od 13. září 
do 10. listopadu 2017 instalaci

technicky složitého stroje WRD 130 
Q v. č. 0733 v provedení X = 25 000 
mm u náročného zákazníka (ně-
mecká firma KIND - viz foto str. 5). 
Zákazník i zástupce po instalaci pí-
semně vyjádřili maximální spoko-
jenost s prací montérů, co se týče 
jejich technické a jazykové úrovně, 
vystupování a zejména ochoty vy-
hovět zákazníkovi v nadstandard-
ních požadavcích ve vazbě na přes-
nost stoje. Dále se tito pracovníci 
významně podíleli na interní mon-
táži složitých zakázkových strojů a 
dalších externích montážích v roce 
2017.

Za úsek finančního ředitele byl 
oceněn pan Vlastimil Chod. Ja-

ko prodloužená ruka nákupu – re-
klamační technik – zajišťuje mimo 
jiné evidenční vyřizování reklama-
cí, které jsou evidované v servisním 
oddělení. Tato činnost pomáhá zej-
ména k vymáhání reklamovaných 
částek u dodavatelů, kteří nám svý-
mi dodávkami dílců či komponentů 
způsobili reklamaci (tj. škodu) u 
našich zákazníků. Jeho přístup a 
logika, kterou vkládá do své práce, 
jsou vysoce nadstandardní. Vráce-
nými díly z reklamací firmě ušetří 
nemalé prostředky. Rovněž zajišťu-
je nákup náhradních dílů. Je to vel-
mi komplexní a zodpovědný pra-
covník.

Z podkladů od příslušných 
vedoucích LP 2017

Vzhledem ke kumulaci výrob-
ního a obchodního plánu v druhém 
pololetí tohoto roku bylo již do-
předu zřejmé, že expedice strojů
z naší firmy budou v zimních měsí-
cích velice komplikované ve vazbě 
na prostory, kapacitu pracovníků 
expedice a organizaci práce.

Následně se podle průběhu 
přejímek zejména ze strany zákaz-
níků prostor na vyexpedování větší 
části strojů zúžil pouze na měsíce 
listopad a prosinec. Bylo nutné plá-
novat a současně realizovat naklád-
ky z obou expedic (haly WHN13, 
těžká montážní hala). Určité kom-
ponenty nebylo možné převážet do 
prostorů lakovny a expedice, bylo 
nutné je konzervovat a balit přímo 
na montážní ploše. Do vlastních 
nakládek mimo pracovníky lakov-
ny a expedice bylo nutné zapojit

Expedice strojů v závěru roku 2017
také další kapacitu pracovníků
z konečné montáže.

Pro Vaši představu: v měsíci li-
stopadu a prosinci bylo vyexpedo-
váno 19 strojů, mezi nimiž byly 
velmi složité nakládky, jako např. 
WHN 15 MC výrobní čísla 4508 a 
4509 do Číny, WHT 110 C v. č. 0102 
do firmy TRIGA Lomnice nad Po-
pelkou atd. Uvedený počet strojů 
představuje nakládku 91 kamionů, 
což je přibližně 1.456 tun materiálu.

Všem pracovníkům z řad la-
kovny a expedice, kteří se podíleli 
na výše uvedeném, patří tímto z na-
ší strany veliké poděkování. Nesmí-
me také opomenout nadstandardní 
práci kolegů a kolegyň ze zákaznic-
kého centra, bez jejichž podpory by 
nebylo možné toto realizovat. 
Zvláštní poděkování patří panu 

Michalu Bučkovi z expedice za jeho 
ochotu, pracovní nasazení, spole-

hlivost a zejména trpělivost.
Petr Flugr
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Společnost TOS Kunming Ma-
chine Tool Co., Ltd. byla založena
v roce 2005 akcionáři TOS VARNS-
DORF a Kunming Machine Tool, 
každý s 50 % podílem. Hlavními 
produkty jsou stroje WHN110/130 
a WRD130/150. Za uplynulých 
dvanáct let společnost prodala na 
čínském trhu přes 200 strojů. Nej-
prodávanějším strojem je WHN 
130. Mezi nejvýznamnější zákazní-
ky TOS Kumnig patří China Rail-
way, SANY Group, GE China, Hi-
mile Technology atd. 

Firma v současné době zaměst-
nává 56 zaměstnanců. V letošním 
roce bude expedovat 22 strojů s trž-
bou kolem 74 mil. RMB (to je při-
bližně 244 mil. Kč). V roce 2010 
byla společnost TOS Kunming 
uznána jako Hi-Tech firma z pro-
vincie Yunnan, což umožnilo pod-
poru rozvoje nových technologii, 
čínská vláda poskytuje daňovou 
úlevu 10% pro Hi-Tech firmy oproti 
ostatním firmám.

podklady dodala paní Fang Hou
z TOS Kunming

TOS Kunming Machine Tool Co.,Ltd.

Představujeme dceřiné společnosti

Turistická atrakce ,,Kamenný les" nedaleko Kunmingu.Noční Kunming.

Zákaznický den v TOS Kunming.

Členové představenstva a dozorčí rady TOS Kunming.
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Ministr Havlíček navštívil GRS Ural
Prezident České republiky 

Miloš Zeman s početnou podnika-
telskou delegací absolvoval ve 
dnech 20. až 24. listopadu 2017 
oficiální návštěvu Ruské federace. 
V rámci této významné akce navští-
vila část české delegace také naši 
dceřinou společnost GRS Ural v Je-
katěrinburgu.

Ministr průmyslu a obchodu 
ČR Jiří Havlíček s doprovodem 
navštívil závod GRS Ural v Jekatě-
rinburgu ve čtvrtek 23. 11. 2017. 
Ministra doprovázeli pánové Mar-
tin Pospíšil a Václav Lídl z MPO ČR, 
ekonomický konzul z Generálního 
konzulátu ČR v Jekatěrinburgu pan 
Luboš Laštůvka, návštěvy se zú-
častnil rovněž ministr mezinárod-
ních a vnějších ekonomických 
styků Sverdlovské oblasti Andrej 
Olegovič Sobolev. S delegací jednal 
generální ředitel GRS Ural pan 
Karel Andok.

Při návštěvě účastníci jednali o 
podpoře vlády ČR a jmenovitě mi-
nistra průmyslu a obchodu při 
usnadnění celních procedur v Rus-

ké federaci, o spolupráci se společ-
ností GRS Ural při jednáních na 
Minpromtorgu (ruské ministerstvo 
průmyslu a obchodu). Hosté se sez-
námili se současnou situací společ-
nosti, s jejími plány a rozvojem
v následujícím období. Součástí 
návštěvy byla prohlídka montáž-
ních dílen, kde si hosté prohlédli 
aktuální výrobní program.

Návštěva trvala zhruba dvě ho-
diny, jako součást oficiální české 
návštěvy Jekatěrinburgu byla me-
diálně velmi sledovaná – záběry
z jednání odvysílal mimo jiné i Prv-
ní kanál federální ruské televize ve 
svém hlavním večerním zpravodaj-
ství.

Návštěva proběhla ve velmi 
přátelské a současně věcné atmo-
sféře, ministr Havlíček informoval 
o záměrech české vlády v projed-
návaných oblastech a vyjádřil pod-
poru vlády takovým podnikatel-
ským projektům v Ruské federaci, 
jakým je dceřiná společnost firmy 
TOS VARNSDORF.

LP 2017

Stroj WRD 130 Q s osou X = 25 000 mm u německého zákazníka
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Otázky pro vedoucího elektrokonstrukce

Rozhovor | Obchodní případy

Nevidím to však beznadějně, 
dost jsem se za tu chvíli dozvěděl a 
naučil. Pokud mě mé síly a zbytek 
zaměstnanců neopustí, bude to už 
jen lepší.  

 
Jak vnímáte pozici elek-

trokonstrukce v organismu 
naší společnosti, v čem vidíte 
její aktuální úkoly?

Kdybych pouze já mohl zadat 
úkol elektrokonstrukci a nikdo jiný. 
Zadal bych nám v tuto chvíli zre-
vidovat, sjednotit, zdokumentovat, 
zoptimalizovat a uhladit veškerou 
dosavadní práci, a myslím, že by to 
byl úkol na celý rok 2018 a možná i 
2019. Pak by se konečně dalo zase 
něco kloudného vyvíjet.

Elektrokonstrukci vnímám 
jako nejnáročnější úlohu v TOSu. 
Nikdo z nás se neodváží tvrdit, že 
svou práci umí, protože se neustále 
učíme. Nedokážeme odpovědět na 
otázky termínů, protože se pouští-
me do úkolů, jejichž řešení ještě 
neznáme. Odměnou za naší práci 
bývá často kritika.

Jaké jste si stanovil strate-
gické cíle pro elektrokon-
strukci pro nadcházející ob-
dobí?

Hlavním cílem je zvládnout 
nástup řídicího systému Heiden-
hain TNC640 bez ztráty zakázek. 
Dostat nové řady strojů WHT do 
stavu sériových strojů. Zlepšit dia-
gnostiku našich strojů. Maximálně

využívat nejnovější softwarové ná-
stroje při naší práci.

Prozraďte také něco o so-
bě, například jak trávíte volný 
čas, máte-li ho nyní vůbec, ja-
ké máte koníčky a podobně ...

Řeknu vám o svém roce 2017. 
Na přelomu roku jsem se dozvěděl, 
že se musím poprat se strojem 
WRD 150 Q se systémem TNC640 a 
karuselovacím stolem Demmeler. 
V reakci na toto jsem svému řediteli 
ukázal fotografii ultrazvuku man-
želky, aby vybojoval co nejdelší ter-
mín na odlaďování, protože nevím, 
jak to budu zvládat. Pár dní na to 
jsem získal stavební povolení a 
zahájil stavbu domu a než jsem ob-
jednal první tvárnice, byl jsem do-
tázán, zda přijmu místo vedoucího 
elektrokonstrukce.

WRD je už před expedicí, do-
mek je pod střechou a roli otce i 
vedoucího si začínám uvědomovat. 
Věřím, že až se nastěhujeme, budu 
už zdatným otcem i vedoucím.

Na otázku jak trávím volný čas, 
dnes odpovím, že nemám žádný 
volný čas. Když jsem ještě volný čas 
míval, chodil jsem 4x týdně do 
fitka, jezdil na kole a chodil na pivo. 
Také jsem se jednou zúčastnil 
mistroství Čech v kulturistice, kde 
jsem skončil na 7. místě ze 7 zá-
vodníků v mé kategorii. Rád si za-
hraju šachy, ale to se mi povede jen 
o silvestru s kamarády, než začne-
me zpívat. 

Pomalu se stává tradicí, že 
několika otázkami oslovujeme no-
vě jmenované vedoucí v naší spo-
lečnosti. Zeptali jsme se, byť s mír-
ným zpožděním, Ing. Martina 
Dvořáka, vedoucího elektrokon-
strukce. O to víc snad měl času na 
to, aby se sžil se svojí novou pozicí.

Již jedenáct měsíců uply-
nulo od doby, kdy jste byl jme-
nován vedoucím elektrokon-
strukce. S jakými představami 
jste nastupoval na tuto pozici 
a jak se tyto představy naplni-
ly?

Moje představa byla, že zlep-
ším tu otřesnou situaci pracovních 
podmínek v elektrokonstrukci. Tou

jsou nejasné priority úkolů, úko-
lování konstruktérů od různých lidí 
z různých středisek a v neposlední 
řadě nereálný čas na jejich řešení. 
Chtěl jsem se stát pomyslnou zdí 
mezi mými lidmi a zbytkem fabri-
ky, aby měli klid na svou práci a byli 
tak efektivnější.

Představy se zčásti naplňují, 
ale potýkám se se situacemi, o kte-
rých jsem například vůbec neuva-
žoval. K mé dosavadní práci přibyla 
spousta byrokracie, neuvěřitelné 
množství porad, do toho jsem na-
příklad obdržel už druhou výpověď 
od mých zaměstnanců nebo do-
stávám otázky, na které musím ja-
ko jejich vedoucí znát odpovědi, a 
tak je musím najít.

s umístěním v hale. I přes počáteční 
rozpaky je výsledek funkční a doce-
la působivý.

Nezbývá než doufat, že samot-
ná instalace proběhne v pořádku.
A tento odvážný počin poslouží 
jako námět pro ty zákazníky, kteří 
budou mít v budoucnu z jakéhokoli 
důvodu problém s hloubením stan-
dardního základu.

Štěpán Kříž

Další zajímavý obchodní případ
tokrát WRD 150 Q s novým řídícím 
systémem Heidenhain TNC640, 
deskovým polem a stolem S 30. 
Zajímavostí bude samotné uložení 
stroje. Kvůli speciální konstrukci 
haly, která by měla zvládnout i sil-
nější zemětřesení, není možné ko-
pat pod podlahu a vytvořit tak stan-
dardní základ. Zákazník se proto 
rozhodl jít opačnou cestou a zbudo-
vat betonový „sarkofág“. Vytvořil 
patřičný 3D model a pohrál si

recký export. I díky tomu se zde za 
poslední dva roky bude jednat už o 
třetí instalaci velkého deskového 
stroje.

Po WRD 130 Q v Istanbulu a 
WRD 170 Q v Izmiru to bude ten-

Ve 46. týdnu tohoto roku pro-
běhla návštěva u zákazníka IZM
v Turecku. Situace na místním trhu 
se i přes poslední politické dění pří-
liš nemění. Ekonomika navzdory 
stále slabší měně neustále roste. 
Naopak to významně podporuje tu-
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První kolo vyjednání bylo ko-
lem seznamovacím. Byl nám vy-
světlen nový způsob hodnocení a 
odměňování pracovníků výrobních 
středisek. To znamená vrácení se 
po letech znovu ke mzdovým pra-
covním lístkům a odvádění normo-
hodin na daná střediska.

Tento návrh vyvolal řadu pod-
nětů k diskuzi z důvodu letitých 
plošných snižování norem. Také 
proto byl po prvním vyjednávacím 
kole pozván na závodní výbor naší 
organizace generální ředitel, který 
řadu dotazů vysvětlil. Generální ře-
ditel přislíbil, že problémy vzniklé 
se zavedením normohodin jako 
kritéria se vedení společnosti bude 
snažit operativně řešit (stav no-
rem a jejich částečné narovná-
ní). Tento příslib zazněl i při sa-
motném kolektivním vyjednávání.

Byli jsme také seznámeni s pro-
centuální změnou v nezaručených 
složkách, kterými jsou prémie a 
FVO (fond výkonových odměn), 
kde se poměry složek zaměnily 
(FVO 20 % a prémie 13,3 %).

Dále byly předloženy návrhy  
obou stran k navýšení mzdového 
vývoje na příští rok. Ze strany za-
městnavatele to bylo 5 % navýšení
v tomto poměru: 3 % navýšení 
plošné a 2 % na přerozdělení pro 
vybraná střediska. My jsme navrhli 
12,5 % navýšení.

Druhé kolo už probíhalo ve vět-

Kolektivní vyjednávání pro rok 2018
očima odborářů

vými prostředky „zanedbatelná“ 
(83,33 Kč/zaměstnanec/měsíc), 
ale je škoda, že zaměstnanci s niž-
ším příjmem, kteří převážně tyto 
prostředky čerpali, o tento příspě-
vek přijdou.

Pozice odborářů TOS VARNS-
DORF a.s. pro kolektivní vyjednání 
není stejná, jako například pozice 
odborářů ve společnosti Škoda 
Auto, která za období leden až září 
2017 zvýšila provozní zisk téměř o 
třetinu, což představuje částku 
30,8 mld. Kč. Tento zisk byl pod-
ložen zvýšením prodeje vozů téměř 
o 100 000 ks. V naší firmě k žádné-
mu výraznému zvýšení prodeje 
strojů nedošlo již několik let.

Závěrem si nelze než přát, aby 
se vedení společnosti podařilo 
odhalit zásadní příčiny současných 
„hubených let“, a ty aby byly co nej-
dříve odstraněny. Pokud se zlepší 
prodej našich strojů, včetně zisko-
vosti prodejů a pokud se najdou a 
odstraní příčiny nízké produktivity 
práce, pak bude pozice odborářů 
pro kolektivní vyjednávání daleko 
jednodušší. Snad nastane doba, 
kdy se i my v TOS VARNSDORF a.s. 
dočkáme dvojciferného procentu-
álního přidání ve mzdách, jak to 
dnes všude slyšíme z médií a také 
navrácení sociálních nákladů pro 
naše zaměstnance.

Jaroslav Charouzek, předseda 
VZO OS KOVO

Ing. Petr Frank, předseda Dark 

Kč na zaměstnance, nikoliv procen-
tuálně na středisko, jak prosazova-
lo vedení firmy. Tím se dosáhlo to-
ho, že na střediska s nižšími fixními 
mzdami bude přiděleno vyšší navý-
šení mzdových prostředků. Z pů-
vodního záměru odborářů, že toto 
navýšení proběhne skutečně ploš-
ně, u každého zaměstnance, museli 
odboráři ustoupit, jelikož by se
v podstatě musela zrušit směrnice 
„Hodnocení zaměstnanců“. Z ohla-
sů zaměstnanců vyplývá, že nemají 
přílišnou důvěru ve spravedlnost 
svých přímých vedoucích. Pokud 
tedy nebude pracovník spokojen
s dostatečným zdůvodněním ve-
doucího o navýšení fixní mzdy, má 
možnost při hodnotícím pohovoru 
zapsat svůj nesouhlas do kolonky 
„Vyjádření  hodnocené(ho)“ .
S oprávněnými nesouhlasy by se 
mělo dále pracovat.

Ústupek vedení společnosti ve 
způsobu navýšení fixní složky mzdy 
měl za následek, že se vedení roz-
hodlo zrušit příspěvek pro uspoko-
jování sociálních potřeb svých 
zaměstnanců. Výše tohoto příspěv-
ku byla 1 000 Kč na zaměstnance a 
rok, tedy 83,33 Kč na zaměstnance 
měsíčně. Tyto prostředky doposud 
sloužily k finančnímu přispívání na 
rekreaci, dětské tábory, léčebné a 
rehabilitační pobyty, pro kulturní a 
sportovní vyžití a pro klub důchod-
ců. Pro příští rok se firma bohužel 
rozhodla na tyto aktivity nepřispí-
vat. V očích odborářů je výše tohoto 
příspěvku v porovnání se mzdo-

ším diskuzním tempu, hlavním 
důvodem bylo přerozdělení finan-
ční částky do fixní složky mzdy. Obě 
strany se snažily odůvodnit a pro-
tlačit svůj návrh na přerozdělení 
dané částky, což se nepovedlo. Ve-
dení společnosti předneslo návrh o 
možném navýšení fixní složky 
mzdy z benefitů pro zaměstnance 
(stravování, životní a penzijní při-
pojištění a ostatní sociální nákla-
dy). Tento předložený návrh naše 
vyjednávací skupina nepodpořila. 
Pozitivní pro toto kolo bylo, že obě 
strany odsouhlasily ostatní změny 
v kolektivní smlouvě a mzdovém 
předpisu.

Třetí kolo kolektivního vyjed-
návání už mělo být kolem kompro-
misů a lehkých ústupků, což začát-
kem jednání tak nevypadalo. Proti-
strana stále trvala na svém přeroz-
dělení navýšení fixní částky, naše 
skupina přišla s upraveným návr-
hem.

Přistoupili jsme na 5 % navýše-
ní, ale ve formě pevné částky do 
fixní složky mzdy ve výši 1 200 Kč 
na zaměstnance. Přesun 5 % do 
složky FVO dále považujeme za 
částku, která by při plnění ukazate-
lů měla být částkou dosažitelnou.
A 2,5 % jsme nechali vedení firmy 
na přerozdělení disproporcí na vy-
braná střediska.

Pozitivním výsledkem pro řa-
dové zaměstnance je, že se podařilo 
navýšit fixní mzdu o částku 1 200

Příští rok bude nabitý výročími a událostmi. Do osmičkového roku Vám
redakce Horizontu přeje nejen zdraví, ale i sílu to všechno zvládnout.
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