
 

 
<   

  

 

    
Powertrain Solutions 

České Budějovice / Budweis 

21.10.2020 

  
 

        

 

     

     

Strana 1 z 2 

 

 

  

 

 

Od Vyřizuje Tel. 

RBCB/PC 

RBCB/HRL 

M. Šlachta 

B. Schelová 
+420 380 404 803 

+420 380 404 890 

 

 

 

 

 

Příjemce Odborové organizace ZO OS KOVO, ZO OS UNIOS 

 

Návrh vedení RBCB pro kolektivní vyjednávání 2021 

 

 
1. Navrhujeme transformaci Prémie za naplnění fondu pracovní doby ve 

výši 1.250 Kč do výše tarifu, tedy do pevné součásti mzdy. Tato změna 
znamená v průměru nárůst mzdových prostředků v tarifních složkách 
mzdy o 3,6 %.  
S ohledem na aktuální situaci pandemie, která bude pravděpodobně přetr-
vávat delší dobu, nechceme, aby prémie v dnešní době jakkoliv motivovala 
jít do práce i když zaměstnanec cítí určité zdravotní komplikace. 
Navrhujeme, aby prémie byla převedena do tarifu v aktuální maximální 
možné částce, tedy 1.250 Kč měsíčně, a to i přes to, že náklady spojené 
s vyplácením prémie pro RBCB jsou dnes ve skutečnosti nižší, protože část 
zaměstnanců buď prémii kvůli nemoci nečerpá vůbec nebo jen částečně. 
Výhodou tohoto návrhu z pohledu zaměstnance je automatické proplacení 
celé částky, která bude součástí dekretové mzdy. Tímto krokem – navíc – 
navýšíme mzdový základ, ze kterého se vyplácí náhrady mzdy, náhrady za 
dovolenou, některé prémie atd. Navýšení mzdy o výši prémie tedy ve sku-
tečnosti znamená vyšší mzdy, než je samotná částka 1.250 Kč.   

 
2. K navýšení tarifů o 3,6 % viz bod 1 navrhujeme další plošné navýšení ta-

rifů o 2,5 %. 
 

3. Navrhujeme také navýšit objem prostředků pro pohyblivé složky mzdy 
o 2,5 %. 
 
K bodu 1-3 považujeme za důležité, kromě paušálního navýšení tarifů bez 
ohledu na skupinu a transformovanou prémii, ostatní změny domlouvat jako 
procentuální navýšení mezd. Důvodem je průřezová struktura našich mezd 
v jednotlivých profesích ve srovnání s ostatními zaměstnavateli automobi-
lového průmyslu v České republice. Další paušální úpravy, nad rámec pau-
šálních 1.250 Kč měsíčně, by RBCB znevýhodnilo hlavně v profesích spe-
cializovaných a odborných. Výsledky studie Korn-Ferry 2020 Vám můžeme 
ukázat v průběhu dalších jednání. Jedná se o průzkum, který si objedná-
váme a platíme každým rokem. Je reprezentativní, neboť se ho účastní přes 
300 zaměstnavatelů České republiky a umožnuje nám srovnání s naším 
sektorem – automotive,  s průměrem České republiky, tak i srovnání se 
mzdami ostatních zaměstnavatelů v rámci Jihočeského kraje. 
 
Náš návrh bodu 1-3 znamená v součtu průměrné celkové navýšení de-
kretových mezd zaměstnanců RBCB o 6,1 %, což představuje navýšení 
5,3 % personálních nákladů RBCB. 
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4. Navrhujeme pro individuální navýšení mezd vyčlenit objem pro-

středků ve výši 1 % personálních nákladů RBCB. 
 

5. Navrhujeme vyplacení jednorázové prémie zaměstnancům RBCB v kate-
goriích DIR a INDIR ve výši 10.000 Kč. Tato částka znamená v personál-
ních nákladech RBCB 0,84 %. 
 

6. Navrhujeme vyplacení jednorázové prémie zaměstnancům RBCB v kate-
gorii ANG ve výši 5.000 Kč. Tato částka znamená v personálních nákla-
dech RBCB 0,42 %. 
 
K bodům 5 a 6 chceme uvést, že výše prémie pro zaměstnance DIR a IN-
DIR částečně kompenzuje propad průměrných mezd v uplynulých měsí-
cích, způsobený dočasným propadem zakázek a s tím spojenou změnou 
směnných modelů. Pro všechny zohledňuje tlak na vysokou flexibilitu a pro-
duktivitu zaměstnanců. Chceme ocenit ochotu zaměstnanců vyjít vstříc 
firmě s ohledem na měnící se situaci na trhu. Po předchozím propadu, 
k současnému rostoucímu množství zakázek ze strany našich zákazníků 
a za projevenou solidaritu v období významného propadu zakázek. 
 
Rádi bychom jednorázové prémie proplatili v tomto roce 2020 s ohledem na 
rychlost kolektivního vyjednávání. Pokud se nám podaří uzavřít kolektivní 
vyjednávání např. do poloviny měsíce listopadu, jsme schopni prémii vypla-
tit s listopadovou mzdou, což by zaměstnanci ocenili s ohledem na vánoční 
svátky. 
 
Mimořádná prémie by se nevztahovala na zaměstnance, kteří nastoupili od 
1.9.2020. Rovněž budou z vyplacení prémie vyňati zaměstnanci, kteří měli 
během roku 2020 neomluvenou absenci. 

 

Naše návrhy bod 1-6 znamenají v součtu navýšení personálních nákladů 

o 5,4 % (při odečtu nákladů za naplnění fondu pracovní doby -2,25 % per-

sonálních nákladů z aktuálních nákladů za prémii) a domníváme se, že 

v aktuální nejisté době se jedná o návrh férový a dobře argumentovatelný. 

Tento návrh také zohledňuje aktuální úroveň mezd v jednotlivých profe-

sích ve srovnání s odměňováním na trhu práce v České republice. 
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