
 

 

Návrh ZO OS KOVO RBCB  
pro kolektivní vyjednávání 2022 a změnu KS 

 

Jako zástupci ZO OS KOVO RBCB předkládáme vedení RBCB tento návrh ke 

kolektivnímu vyjednávání. Všechny body platné KS navrhujeme zachovat a 

změnit či doplnit předkládáme tyto následující body:  

1) Navýšení všech tarifních tříd: o 2.000,- Kč/měsíc 

2) Navýšení objemu prostředků na pohyblivou složku mzdy: o 5% 

(přerozdělení odlišné od smluvených 5% je možné v individuálních a odůvodněných případech. 

Nadřízený má povinnost odlišné procento zaměstnanci řádně vysvětlit. PZ nesmí u zaměstnance 

klesnout pod úroveň roku 2021)  

3) CPrP počítat prémii nově z průměrné roční mzdy zaměstnance, nikoliv 

roční dekretové (uvést do souladu se základnou pro výpočet stejného 

bonusu v RB-DE) (D.10.3) 

4) Důchodové připojištění navýšit o 200,-Kč/měsíc (C.5) 
 

5) Dovolená na zotavenou a pracovní volno: 
 

• Pracovní volno s náhradou mzdy pro zaměstnance, kteří budou 
doprovázet své dítě do první třídy ZŠ  (C.2.3) 

• Pro samoživitele (matky i otce), kteří pečují o vlastní dítě mladší 10 
let, nad rámec zákonné úpravy pracovní volno s náhradou mzdy na 
dobu až 2 dnů v kalendářním roce k vyřízení záležitostí spojených 
s výchovou dítěte. 

• Dodatečné určení hromadné dovolené v roce 2022 v těchto 
termínem: 4.7.; 18.11.; 27.-30.12.2022 (C.2.2) 

 

6) Odměny při pracovních a životních výročích: 
 

• Zaměstnanci pracující v RBCB více jak 15 let získají nárok na 1 den 
dovolené navíc, tedy vcelku 26 dnů v roce. V případě 16 let 
příslušnosti k RBCB 2 dny, takto bude při každém dalším roce 
zvyšováno o další den dovolené (C.11.1.a) 

• Zaměstnanci pracující v RBCB více jak 20 let budou mít nárok čerpat 
celkem 30 dnů dovolené v kalendářním roce (C.11.1.a) 

 

7) Bytové záležitosti: navýšit prostředky pro pořízení bytu, domu na 
300.000 Kč a poskytnout tak zaměstnancům benefit ve stejné výši, 
v jaké je poskytnut u bezúročné půjčky na pořízení automobilu (C.8, 
C.15) 
 

8) Příplatek za práci v odpolední směně navýšit na 15 Kč/hod. (D.8.2) 
 



 

 

9) Příspěvek na praní pracovních oděvů zaměstnancům v DIR, INDIR 
oblasti, formou náhrady nákladů ve výši 400 Kč netto měsíčně. 

 

10) Zaměstnavatel vyhradí v areálu RBCB místa, na kterých bude 
zaměstnancům umožněno dle předem jasných pravidel kouřit. 
Zaměstnavatel bude v součinnosti s odborovými organizacemi aktivně 
a dlouhodobě podporovat zaměstnance při odvykání od kouření a 
vytvářet takové pracovní podmínky, aby se společnost Robert Bosch 
v ČB mohla stát ve střednědobém horizontu nekuřáckou společností. 

 

11) Ukončení pracovního poměru: 
 

• Na základě dohody smluvních stran zaměstnavatel poskytne nad 
rámec zákonné úpravy před skončením pracovního poměru výpovědi 
danou zaměstnavatelem z důvodu uvedených v ust.§52 písm. a) až 
e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů, pracovní volno 
s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše 1 den v týdnu 
po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců za splnění 
zákonné podmínky podle §206 odst.2 zákoníku práce, že 
zaměstnanec zaměstnavateli překážku v práci řádně prokáže. Tento 
nárok již zahrnuje zákonný nárok zaměstnance. Zaměstnavatel toto 
pracovní volno na žádost zaměstnance sloučí. 

 

• Dojde-li k rozvázání pracovního poměru z důvodů uvedených v ust. 
§52 písm. a) až c) zákoníku práce, náleží uvolňovanému 
zaměstnanci odstupné (B.4.6):  

 

i. Při zaměstnání v podniku (příslušnosti k RBCB) nad 20 let 6 
měsíčních průměrných výdělků, při zaměstnání v podniku od 
15 do 20 let 5 měsíčních průměrných výdělků, při zaměstnání 
od 10 do 15 let 3,5 měsíčních průměrných výdělků a při 
zaměstnání v podniku do 10 let v zákonné výši vždy zjištěné 
podle ust. §67 a násl. zákoníku práce. Výše uvedené odstupné 
již zahrnuje odstupné ze zákona.  

 
ii. Po dobu platnosti dodatku ke KS v podobě Dohody o kontech 

pracovní doby bude u zaměstnanců, kteří jsou zařazeni 
v kontech pracovní doby, uvedena výše odstupného v případě 
výpovědi z důvodů uvedených v ust. §52 písm.a) až c) 
zákoníku práce, následovně: Při zaměstnání v podniku 
(příslušnosti k RBCB) nad 20 let 10 měsíčních průměrných 
výdělků, při zaměstnání v podniku od 15 do 20 let 8,5 
měsíčních průměrných výdělků, při zaměstnání od 10 do 15 
let 7 měsíčních průměrných výdělků a při zaměstnání 
v podniku do 10 let v zákonné výši vždy zjištěné podle ust. §67 
a násl. zákoníku práce. Výše uvedené odstupné již zahrnuje 
odstupné ze zákona. 

 



 

 

Návrhy na další úpravu kolektivní smlouvy: 
 

12) Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí 
upravit v souladu s výší minimální mzdy pro rok 2022 (D.8.6) 

 

13) Jednorázové snížení pohyblivé složky (D.5.2.c a D.7.3.c): vyjmout 
z KS „Krácení pohyblivé složky pro porušení pracovní kázně je 
přípustné, i když toto porušení pracovní kázně nemělo vliv na 
dosahovaný pracovní výkon a kvalitu práce.“ 

  

14) Osobní ohodnocení – pohyblivá složka mzdy (D.5.1): vyjmout z KS „a 
na případné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, včetně porušení 
vnitřních předpisů a pracovního řádu RBCB (dále jen „porušení 
pracovní kázně“).“ 

 

15) Nad rámec zákonné úpravy §207 písm. b) ZP v případě, že 
zaměstnanec nemůže konat práci v důsledku přerušení práce 
způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a 
nebyl-li převeden na jinou práci, bude zaměstnanci hrazena mzda ve 
výši 80% průměrného výdělku 

 

16) Podle zákoníku práce ustanovení §208 do KS doplnit „Nemohl-li 
zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, 
než jsou uvedeny v §207, poskytne mu zaměstnavatel náhradu mzdy 
nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li u 
zaměstnance uplatněno konto pracovní doby.“ 

 

17) Do KS v sekci Projednání doplnit, že se pod pojmem „větší počet 
zaměstnanců“ rozumí dva a více týmů pracujících běžně na výrobních 
linkách, a to v součtu pro všechny závody RBCB (A.8) 

 

18) Informovat zástupce obou ZO OS KOVO a OS UNIOS o opatřeních, 
která se týkají většího počtu zaměstnanců, bez zbytečného odkladu. 

 

19) Navrhujeme dále do sekce Projednání doplnit: podle zákoníku práce 
ustanovení §99 „Opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, 
práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a 
noční práci se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je 
zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací“ 
(A.8) 

 
 

20) V případě neplnění ustanovení této kolektivní smlouvy ze strany 
zaměstnavatele tento informuje příslušný odborový orgán o 
opatřeních, která učinil k odstranění zjištěných nedostatků. 



 

 

 
 

21) Zaměstnavatel usiluje o identifikaci pracovních míst, zejména ve 
výrobě, pro zaměstnance v předdůchodovém věku. Základním 
kritériem pro taková pracovní místa je nižší fyzická náročnost 
vykonávané práce. Obsazování těchto míst bude projednáno se 
zástupci odborových organizací, rozhodnutí o obsazení zůstává 
výhradně v gesci zaměstnavatele. 

 

22) Přeřazení do nižší tarifní třídy nebo mzdového stupně: při přeřazení 
zaměstnance do nižší tarifní třídy nebo mzdového stupně ze 
zdravotních důvodů nebo z důvodů organizačních změn, náleží 
zaměstnanci původní ohodnocení z předchozí pracovní pozice ještě 
během čtyř následujících měsíců, a to formou dorovnání nadtarifním 
příplatkem („retenční program“). 

 

23) Mimořádná odměna při ukončení pracovního poměru dohodou: 
V případě ukončení pracovního poměru dohodou, které bylo 
iniciováno ze strany zaměstnavatele, může být zaměstnanci 
poskytnuta mimořádná odměna. Mimořádná odměna je stanovena 
jako násobek průměrného měsíčního výdělku, přičemž základem pro 
její výpočet je hodinový průměrný výdělek pro pracovně právní účely 
platný k datu podepsání dohody o ukončení pracovního poměru. Výše 
odměny i termín jejího vyplacení je konkrétně uveden v dohodě o 
ukončení pracovního poměru. O přiznání mimořádné odměny, o její 
výši i o případných výjimkách z výše zvedeného způsobu výpočtu 
rozhoduje vedoucí oddělení HRL.  

 
 

 

 

V Českých Budějovicích dne 04.10.2021 

JINDRA Stanislav 
ZO OS KOVO RBCB, předseda 

 
 
 
 
 

 

 


