
Návrh ZO OS KOVO RBCB ke kolektivnímu vyjednávání 2019  
 

1)            Navýšení dekretových mezd o 9,5%  

2)            CPrP:  

- navýšit podíl na výsledku hospodaření společnosti CPrP z 6% na 

8% z roční dekretové mzdy (při EaV = 2)  

- zohlednění příslušnosti zaměstnance ke společnosti v rámci CPrP 

+200,- Kč/odpracovaný rok  

3)            Navýšit příplatek za odpolední směnu z 8,- Kč na 15,- Kč  

4)            Navýšit penzijní připojištění o 200,- Kč/měsíčně  

5)            Kompenzovat pokles mzdy zaměstnance již během prvních 3 

dnů nemoci (ve výši 60% vyměřovacího základu)  

6)            Nově definovat pracovní výročí v RBCB při dosažení příslušnosti 

zaměstnance ke společnosti po 20, 30, 40 letech (dle známého konceptu 

pracovních výročí v RB-DE) 

 

  



7)            Navrhujeme celý příští rok 2019 jednat o optimalizaci mzdového 

předpisu MaP (dle zavedeného modelu z JhP)  

8)            Navrhujeme poskytnutí bezúročné půjčky pro zaměstnance na 

pořízení motorového vozidla až do výše 300 000,- Kč (dle zavedeného modelu 

z JhP)  

 

Po pečlivé přípravě na letošní kolektivní vyjednávání jsme již během letních 

měsíců v našem týmu začali vytvářet návrh, který jsme na konci září předložili 

zaměstnavateli. Tento návrh jsme letos vypracovali částečně i za podpory 

profesionála, který se již řadu let zabývá zpracováním dat ze zveřejněných 

výročních zpráv společností. Z členských příspěvků jsme investovali nemalé 

prostředky na vyhotovení analýzy stavu RBCB, abychom naše podněty 

k vyjednávání navrhli na reálné možnosti firmy. Zaměřili jsme se přitom hned 

na několik posledních let, ať je vše zřejmé přímo v trendu. V přiložené 

prezentaci můžete shlédnout naše argumenty a fakta, se kterými jsme se snažili 

vedení společnosti přesvědčit o tom, že naše požadavky jsou podložené 

reálnými daty. Já osobně jsem se přitom těšil předem na to, zdali pan Frericks 

naše jednotlivé argumenty s pochopením přijme, případně která tvrzení se nám 

pokusí při diskusi relevantně vyvrátit   

Musím však k mému překvapení konstatovat, že mimo to že nás za 

přípravu pochválil, k žádné polemice nad našimi podpůrnými argumenty 

k obhájení požadavků vlastně zatím nedošlo.  

Nevíme tedy, jak se společnost například staví k naší interpretaci „zdraví 

společnosti“ formou EBITDA (slide 26), která v trendu ROSTE! A po třech kolech 

vyjednávání začínáme trošku pochybovat o tom, že je společnost Robert 

Bosch stále ještě členem Hospodářské komory, která slovy pana Dlouhého 

očekává růst mezd v příštím roce 8% (u nás v RBCB je to zatím jen ca.4,5%) , 



odbory se zbytečně „vlamují“ do otevřených dveří, protože firmy přeci zvyšují 

mzdy ne kvůli přání odborů, hlavně tak tedy reagují na aktuální situaci na trhu 

práce Přesné znění najdete na straně č.4.  

 

Samozřejmě jsme pokládali za naši povinnost připomenout a dát do 

souvislosti s KV, že v ČR je historicky nejnižší nezaměstnanost (JČ drží téměř 

rekord) a je zároveň nejnižší z celé EU (slide 19)! Upozornili jsme i proti 

předchozím rokům na rostoucí inflaci (20), na jistý růst platů ve státní správě 

(3), očekávání ČMKOS, HK (4) i zhodnocení stavu české ekonomiky a atraktivity 

investování v ČR z pohledu OECD i ČNOPK (5-7), v jehož vrcholném vedení má 

RB v ČR dokonce i svého zástupce, pana Šlachtu. A jeho slova jsme si dovolili 

panu Frericksovi připomenout, název článku snad nepotřebuje dalšího 

komentáře: „Lidi jsou. Ale musíme je umět přilákat“ (slide29)   

 

Na několika příkladech jsme seznámili vedení společnosti se závěry KV u 

firem z automotive: ŠA, AL, RB-DE (10-12). Podle všeho budeme muset 

připomenout dodatečně i výsledky KV u našich kolegů v Jihlavě, kde mají již 

uzavřenou smlouvu na roky 2019, 2020 s celkovým navýšením mezd o 16,9%.  

(detaily zde: http://217.16.184.59/zpravy/byznys/5516-v-jihlavske-firme-

bosch-diesel-uzavreli-novou-kolektivni-smlouvu-platy-porostou.html)  

   

My v RBCB jsme se zaměřili především na odpovídající navýšení tarifů, vyšší 

podíl na hospodářském výsledku společnosti a adekvátní docenění 

zaměstnanců dle příslušnosti ke společnosti.  

A to v rámci CPrP po vzoru provedené změny u AEP v DE (Arbeits- und 

Erfolgsprämie), kde došlo před pár lety k navýšení ze 48% na 60% (z průměrné 

http://217.16.184.59/zpravy/byznys/5516-v-jihlavske-firme-bosch-diesel-uzavreli-novou-kolektivni-smlouvu-platy-porostou.html
http://217.16.184.59/zpravy/byznys/5516-v-jihlavske-firme-bosch-diesel-uzavreli-novou-kolektivni-smlouvu-platy-porostou.html


měsíční mzdy), a nově navíc definovat i bonus za příslušnost zaměstnance ke 

společnosti, který jev DE vyplácen každým rokem. U nás je řešeno v KS v bodě 

C.11.1 Pracovní jubilea, kde musí být „Boschák“ z ČB velice trpělivý a čekat 20 

let na 5.000 Kč! A myslíme si, že i u nás by stálo za to ohodnotit dlouholetou 

angažovanost zaměstnanců formou dnů dovolené navíc, jako je dopřáno našim 

kolegům v DE.  

 

Jaký je tedy aktuální stav kolektivního vyjednávání po třech kolech? Máme 

prozatím neúplné vyjádření zaměstnavatele pouze k několika našim bodům, 

v celkovém vyjádření mzdových nákladů oproti předchozímu roku se návrh 

firmy pohybuje kolem 4,5%. Tento návrh vedení společnosti obhajuje 

očekávaným negativním vývojem. Přeloženo slovy předsedy ČMKOS Josefa 

Středuly: „Napřed nám říkali, že přidají až bude líp a nyní nás straší, že bude 

hůř.“ 

 

Děkujeme tímto kolegům z vyjednávacího týmu Unios za jejich snahu vyjednat 

pro zaměstnance co nejlepší výsledek i vedení společnosti za obezřetnost při 

rozhodování o nákladech společnosti, které je však z našeho pohledu nutné 

v RBCB do budoucna investovat.  

S pozdravem  

Váš KOVO vyjednávací tým  

 

 

 

 

 


