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Kolektivní vyjednávání pro rok 2019

Vedení společnosti

Vyjednávací skupina zaměst-
navatele:

Generální ředitel (GŘ) Ing. Jan 
Rýdl ml., předseda správní rady 
(PSR) Ing. Jan Rýdl, advokátka 
JUDr. Eva Ruthová, finanční ředi-
tel (FŘ) Ing. Radek Rozsypal, vý-
robní ředitel (VŘ) Ing. David Neje-
dlý, vedoucí Odboru lidských zdro-
jů (OLZ) Vladimíra Hulánová Ma-
kalová.

 
Vyjednávací skupina Závodní-
ho výboru Odborového svazu 
KOVO (ZV OSK):

Předseda Jaroslav Charouzek, 
členové Milan Junek, Ing. Petr 
Frank, Miroslav Dítě, Petr Blecha, 
Martin Klautz, Zdeněk Doležal, Pa-
vel Berdich.

I letos bylo kolektivní vy-
jednávání tříkolové. První ko-
lo kolektivního vyjednávání 
proběhlo dne 22. října, druhé 
7. listopadu a třetí 20. listopa-
du.

Vyjednané změny či úpra-
vy v Kolektivní smlouvě pro 
rok 2019:

ź  V oblasti mzdového vývoje by-
lo dojednáno navýšení obje-
mu fixních mezd ve výši 1 300 
Kč na zaměstnance, a to zadá-
ním částky do aplikace hodno-
cení zaměstnanců dle jedno-
tlivých útvarů, aby vedoucí 
měli možnost přerozdělit tak-
to navýšený objem fixních 
mezd dle výsledků pracovníků 
za rok 2018. Jedná se o navý-

šení mzdových prostředků ve 
výši 5 %. K vyrovnání dispro-
porcí pracovních pozic a útva-
rů byly uvolněny další mzdové 
prostředky ve výši 0,5 %. 

Celkem se objem fixních 
mezd navyšuje o 5,5 %.

Z podnětu vyjednávací skupi-
ny ZV OSK byl změněn název 
odměny, kterou jsme znali ja-
ko 13. a 14. mzdu, na Odmě-
nu za splnění plánova-
ných tržeb za 1. a 2. polo-
letí roku.

ź Termín celozávodní do-
volené je dohodnutý na dny 
od 29. 7. do 11. 8. 2019 
včetně (12 dnů) a další čer-
pání dovolené na dny od 23. 
12. do 31. 12. 2019 včetně 
(4 dny).

ź V souvislosti s úpravou kalku-
lací jídel firmou JOTTO došlo 
k navýšení cen obědů pro 
zaměstnance následovně:

Menu 1 – 5:  40 Kč
Menu 6 (minutka): 42 Kč
Menu 7 (fitness): 36 Kč
Menu Speciál: 50 Kč
Menu Mražené jídlo: 34 Kč

Vyjednané změny či úpra-
vy ve Mzdovém předpisu pro 
rok 2019:

ź  V ustanovení popisujícímu 
podmínky pro výplatu Pré-
mií bylo finančním ředitelem 
upřesněno názvosloví pojmu 
Tržeb následovně:

Tržby = Tržby za prodej zboží 
vlastních výrobků a služeb + 
Tržby za prodej zboží za dané 
období vyjádřené ve výkazu 
zisku a ztrát na řádku č. 01 a 
02.

ź Na návrh generálního ředitele 
byla nastupujícím absolven-
tům učebních a studijních 
oborů navýšena nástupní 
mzda na 17 000 až 19 000 
Kč

Absolventům středních a 
vysokých škol byla nástupní 
mzda upravena v rozsahu od 
18 000 Kč do 27 000 Kč. 

ź Výše preferenčního pří-
platku již není stanovena 
částkou v korunách, nýbrž
v procentech, a dle zákona činí 
10 % z hodinové minimál-
ní mzdy.

ź Příplatek za práci v odpo-
lední směně činí nově 
14,50 Kč za 1 hodinu práce 
ve vícesměnném provozu a 
mezi 14:00 a 22:00 (původně 
10 Kč).

ź Příplatek za práci v noci
v době mezi 22:00 a 6:00 
činí nově 30 Kč (původní 
výše 20 Kč).

ź Byl odsouhlasen i návrh ZV 
OSK na úpravu spodní hra-
nice kritéria odpracované 
doby u odměny za dlouhodo-
bou dobrou práci a přínos pro 
firmu (věrnostní odměna) 
z původní doby zaměstnání
5 – 9 roků s odměnou 3 000 

Kč na 3 – 9 roků. Odměna 
zůstává ve stejné výši.

ź Na návrh GŘ byla upravena 
odměna interních instrukto-
rů. Původní částka 100 Kč na 
žáka a den při vedení žáka
v odborném výcviku nebo 
odborné praxi byla navýšena 
na 200 Kč za žáka a den.

ź Více změn doznalo ustanovení 
o odměňování za servis a 
stavbu stroje u zákazníka. 
Výrobní ředitel navrhnul 
změnu ve výši 2 000 Kč za 
každý den zkrácení doby 
montáže oproti harmono-
gramu pro každého pracovní-
ka montážní skupiny.

Další částka 250 Kč za kaž-
dý odpracovaný pracovní 
den bude vyplacena každému 
pracovníkovi montážní skupi-
ny za předpokladu, že harmo-
nogram stavby bude stanoven 
pro pracovníka na 30 a více 
pracovních dnů a že nedojde
k přerušení stavby stroje zavi-
něním pracovníka.

V případech, kdy dojde 
při stavbě či servisu stroje 
k porušování pracovní 
kázně, poškozování do-
brého jména firmy ne-
vhodným chováním pra-
covníka, může být odmě-
na za splnění harmono-
gramu krácena dle roz-
hodnutí vedoucího Pro-
vozu montáží.

Vladimíra Hulánová Makalová

Za redakční radu a redakci vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků, více 
světla po zimním slunovratu a do nového roku především zdraví, lásku a radost. A ještě 
máme jedno sice neskromné, ale potřebné přání: ať už se konečně v širém světě začne 
probouzet ten v posledních letech klimbající zdravý rozum.
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Nejlepší pracovníci za 2. pololetí 2018
Druhé letošní setkání vedení 

společnosti se zaměstnanci probě-
hlo ve spojených školících místno-
stech Školicího střediska ve středu 
19. prosince. Hlavním programem 
tohoto setkání byly jako obvykle 
informace o aktuálním vývoji ve 
firmě, a to jak ekonomické, tak 
technické a organizační. K někte-
rým bodům z tohoto programu se 
vrátíme v příštím čísle, nyní se za-
měříme na vyhodnocení osmi nej-
lepších pracovníků jednotlivých 
úseků za aktuální pololetí. Toto vy-
hodnocení proběhlo jako obvykle 
na konci setkání se zaměstnanci a 
my zde přinášíme vyjádření vedou-
cích jednotlivých oceněných pra-
covníků.

Za úsek generálního ředitele 
byl oceněn pan Jaromír Fárka, 
výstupní kontrolor. Pan Fárka je 
svědomitý, plní úkoly nad rámec 
svého pracovního zařazení. Je sa-
mostatný, důsledný, odvádí bez-
chybně svou práci, aktivně řeší 
problémy. Bez větších obtíží zvládá 
tu nejsložitější problematiku
v rámci svého pracovního zařazení, 

ale i mimo něj (stavby strojů).

Za úsek obchodního ředitele 
byl oceněn pan Martin Novotný, 
tvůrce dokumentace v Odboru 
marketingu a propagace. Pan No-
votný dlouhodobě intenzivně pra-
cuje na převodu návodové doku-
mentace do nového software TPS a 
SDL pro tvorbu návodů a překlady.  
Zásadním způsobem dopomohl
k standardnímu užívání tohoto 
systému pro překlady a tisk doku-
mentace pro nově expedované 
stroje.

Za úsek technického ředitele 
byl oceněn Ing. Martin Dvořák, 
vedoucí Oddělení elektrokon-
strukce. Ing. Dvořák je špičkový 
odborník, který svým aktivním 
přístupem pomáhá v řešení problé-
mů ve firmě a prohlubování dobré-
ho jména firmy u zákazníků.

Za úsek výrobního ředitele byl 
oceněn pan Roman Wenzel, 
soustružník v Lehké mechanice. 
Pan Wenzel podává z dlouhodobé-
ho hlediska nadstandardní pracov-

ní výkony ve vazbě ke standardní 
pracovní době. Díky obětavosti a 
pozitivnímu přístupu k práci nad 
rámec svých pracovních povinností 
se ve velké míře podílel na elimina-
ci zpožděné práce, která se nahro-
madila vinou technických problé-
mů, jež nás v průběhu letošního 
roku provázely na stroji MORI 
SEIKI. Touto cestou bych mu chtěl 
za předvedený výkon poděkovat – 
Ing. Milan Spurný.

Za úsek výrobního ředitele byl 
oceněn pan David Hronek, ho-
rizontář v Těžké mechanice. Pan 
Hronek má dlouhodobě nadstan-
dardní pracovní nasazení. Při 
dlouhodobé nemoci svého kolegy 
plně zastoupil jeho směnu vykoná-
vanými přesčasy a svým výkonem 
zajistil, aby byly splněny požadova-
né termíny zhotovení dílců.

Za úsek výrobního ředitele
v montážích byl oceněn pan Aleš 
Vohanka, montér mechanik škra-
bař. Pan Vohanka je oceňován za 
profesní znalost, kterou má napříč 
všemi stroji, jak mohou potvrdit 

všichni předáci, jimž se snaží 
vyhovět vždy, když ho požádají. Je 
absolutně samostatný a ochotný 
pomoci i při nestandardních úko-
lech.

Za úsek výrobního ředitele
v montážích byl oceněn pan Jiří 
Macoun, montér mechanik. Pan 
Macoun je oceňován za profesio-
nální přístup ke svěřeným úkolům. 
Dále také za svou týmovou práci, 
tvůrčí myšlení, množství a kvalitu 
odvedené práce a v neposlední řadě 
i za vedení nových spolupracovníků 
a žáků.

Za úsek finančního ředitele byl 
oceněn Bc. Tomáš Jägr, strate-
gický nákupce. Pan Jägr patří dlou-
hodobě k nejspolehlivějším pra-
covníkům Nákupu, má tah na bran-
ku a je precizní ve své činnosti. Jeho 
proběhlá výběrová řízení za po-
slední období ušetřila firmě vý-
znamné částky, které se pozitivně 
promítnou do nákladovosti jedno-
tlivých strojů.

LP 2018

Fotokronika
Práce na Centru vzdělávání SPŠ TOS VARNSDORF opět pokročily. Pořídili jsme několik fotografií interiéru (ke dni 19. prosince), dnes přinášíme dvě, 
příště jich bude více. Vlevo je pohled do haly (ty šikmé plochy není skatepark, ale základy tribuny ve vstupním atriu), vpravo budoucí třídy.
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