
  

 

 

 

Dne 14.7.2021 projednal závodní výbor OS KOVO RBCB na podnět vedení společnosti návrh dohody o 
Kontech Pracovní Doby (dále KPD) a vzal přitom na vědomí aktuálně nestabilní situaci RBCB, automotive 
sektoru obecně i dynamicky se měnící podmínky v dodavatelsko-odběratelských vztazích.  

Stejně postupovali i zástupci zaměstnanců z odborové organizace UNIOS, jejichž stanovisko je obdobné. 

Při vyjednávání o původním požadavku zaměstnavatele na KPD o délce 52 týdnů (viz předchozí stanovisko 
OS KOVO RBCB ze dne 10.6.2021) nedošlo ani po několika kolech výměny stanovisek ke shodě. Jednání na 
tak zásadní téma nebylo ze strany zaměstnavatele iniciováno z pohledu odborových organizací 
v dostatečném předstihu, aby mohlo být řádně a důsledně projednáno. S dodatečnými požadavky 
navrhovanými ze strany odborů zaměstnavatel nesouhlasil. 

Oba závodní výbory se však shodly na tom, že je situace v plnění zakázek vážná, zástupcům zaměstnanců 
záleží na stabilizaci aktuální situace a stejně jako vloni projevila většina zaměstnanců na výzvu vedení 
společnosti pochopení a loajalitu v podobě neplaceného volna, jsou ochotny odborové organizace 
souhlasit s následujícím návrhem, který zaměstnavatel předložil: 

- Zavedení KPD pouze na 26 týdnů, platných na následující období 1.8.2021-31.1.2022 
- Dohoda bude vycházet z aktuálně platného znění včetně dodatků 
- KPD se budou týkat zaměstnanců z oblastí DIR a INDIR, navázaných na výrobu 

Současně tímto obě odborové organizace deklarují, že budou při kolektivním vyjednávání usilovat o 
takovou dohodu v oblasti mezd a benefitů pro rok 2022, která tuto flexibilitu zaměstnanců pracujících 
v KPD zohlední a adekvátně ohodnotí.  

Dále budou odborové organizace při tomto jednání v případě požadavku zaměstnavatele na zavedení 
dalších KPD požadovat následující: 

- HRL představí koncepci a strategii pro začlenění zaměstnanců se zdravotním omezením, které 
vzniklo v důsledku dlouhodobé práce v RBCB v kategorii č.3  

- Revizi oblastí, kde lze zavést „insourcing“ činností pro zaměstnance se zdravotním omezením 
- Odstupné odvozené od zdravotního znevýhodnění dlouhodobě zde pracujících zaměstnanců a 

nemožnosti je začlenit do běžných procesů v RBCB 

Pokud závodní výbory vyhodnotí postoj zaměstnavatele při kolektivním vyjednávání tento stav 
nezohledňující, s požadavkem zaměstnavatele na zavedení KPD na 52 týdnů platných pro období 
1.2.2022-31.1.2023 nebudou odborové organizace v žádném případě souhlasit. 

 

V Českých Budějovicích dne 15.7.2021 

ZO OS KOVO RBCB        ZO OS UNIOS OK BOSCH CB 
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