Z vyjednávání v DPP.
11.11. pokračovalo poslední kolo vyjednávání v DPP.
K jakési dohodě došlo...
2021- Úvodem jsme byli nuceni souhlasit (Odborová rada) s návrhem všech
ostatních organizací a přijmout návrh managementu DPP na dorovnání inflace za
rok 2021, bohužel jen od prosince a jen pro řidiče. Je pravdou, že na rozdíl od
ostatních profesí měli řidiči celoročně propad průměrné mzdy, je pravdou, že
podnik hospodaří v mínusu (proč to je věc druhá), i tak v tom ale vidím prvek
nespravedlnosti. Bylo-li by to řidiči nad inflaci, ostatní inflaci, chápal bych to,
takto nechápu a zeptejte se jich proč. Moje argumenty odmítli. Chtěl jsem i pro
ostatní něco navíc, alespoň letový příplatek, ale jsou zabejčení...
Rok 2022- zde postupně došlo k souhlasu na všech rozporných bodech. Rozpor
byl hlavně ve čtyřech oblastech. Nad počtem lidí, při kterém musí zaměstnavatel
věc projednat s odbory. Došlo se ke kompromisu na 1/3 zaměstnanců kolektivů
od 4. stupně řízení.
Příplatek za „maják“ – jsem rozhodně proti- příplatek za plošinu nám taky
nezavedli a je to práce navíc, co řidiči dělají. Dřív vyklápěcí plošiny nebyly. Maják
na autech byl oproti tomu vždy. Postupně mi ukecali, na zavedení příplatku pro
garážmistry -prý to stejně dělají (načerno?).
Letový příplatek. Odborová rada ustoupila – ostatní to prostě nechtějí. Ostatní
prý chtějí jen navýšit mzdy o inflaci – co nejvíc. Zaměstnavatel na to navrhl
nárůst nad inflaci - 0,75%, pokud zrušíme letový požadavek (podle mne to samé).
Odbory chtěli tedy alespoň procento, nad procento, na to zaměstnavatel (po
další výměně stanovisek) kývl a odbory nabídku přijali.
Celá KS pak nic zásadního nepřináší, je to stagnace minulé. Novinkou bude
možnost vzít si místo stravenky finance (díky zákonu).
K dalšímu kolu tedy nedojde, čistopis k odsouhlasení přijde do konce měsíce.
6.12. 2021 bude podpis KS DPP v 8 hodin.

-JZ-

Vedení Odborové rady následně schválilo formou per-rollam náš souhlas a
podpis :

a) Dodatku ke KS 2021 a to poměrem hlasů 4 – 2 – 1
b) KS pro rok 2022
a to poměrem hlasů 6 – 0 – 1

