Prohlášení prezidenta Odborové rady k situaci kolem mezd v DP Praha a.s..
Byť čerpám dovolenou, sleduji "cvrkot" a chodí mi na e-maily samozřejmě podklady
pro jednání, na které půjdu po dovolené, příští týden. Co mne zaujalo z informací v
DP Praha a.s.?
Prvně smutný fakt, že jsme měli pravdu.... je to rok, co jsme protestovali proti přijetí
dlouhodobé KS (až do 2020), které neumožňuje otevřít kapitolu mezd a spokojila se s
nárůstem 1% nad inflaci. Varovali jsme před tím... A byli jsme osočování, moji
kolegové i napadáni, že vám bráníme v tak "výhodné smlouvě", která zavádí sixdej
(či jak se to píše) a která zvedne výši stravenek(bude víc salámu hurá...) a flexipasů
(bude víc léků)... Donutili nás to podepsat i když jsme to nechtěli. Z části i
podvodem, když poslední jednání zvolili schválně na pátek, kdy mám kancl a mého
zástupce, který hlasoval proti dohodě v zápisu ignorovali a napsali tam, že
odbory(všechny) souhlasili... A teď? Každý dělá chytrého, jak by se mělo lidem
přidat... a podnik nás všechny (a po právu) usadil textem:
"Představenstvo se dne 11. 9. 2017 zabývalo problematikou mzdové náročnosti roku
2018, proti roku 2017 s těmito závěry:
− je nutné dodržet dohody s OO v rámci platné KS, konkrétně bod 9.12, kde se
Smluvní strany zavazují, že v letech 2017-2019 nebudou jednat o nárůstu mzdových
tarifů (kapitola 2 Přílohy KS) a poskytovaných příplatků (kapitola 4 Přílohy KS)".
Neboli přeložím: "trhněte si nohou- chtěli jste to".
Co podnik ale nabízí, je otevření jednání o pohyblivé složce mezd (prémie lidově
řečeno).
Podnik se také nebrání pustit chlup v oblasti vyplacení mimořádné odměny (tu jsme
si vyvzdorovali za náš podpis KS, když na nás řvali podrazáci, a vyhrožovali nám
mediální štvanicí, že lidem bráníme uzavřít KS...a teď se to hodí), ovšem dali by
peníze jen řidičům MHD (a to bude asi pro řadu lidí problém) a podle mých výpočtů
jen tak asi tisícovku, možná dvě hrubého... záleží na klíči, kdo je vlastně všechno
řidič MHD (každý s řidičákem? I ten v kanclu na CéDéčku?).
Co bych tedy radil, kdyby mne někdo v DPP konečně poslouchal, (protože páni
Obitkové, Schneiderové, Feigelové, na odboráře si hrající Tošilové, Pulcové, různé
pidiodbory o pár zmatených a v zázrak věřících že osm, deset členů, přebije ty stovky
velkých a mnozí další, ty všichni vesměs na mé rady kašlou..) by bylo VYPOVĚDĚT
STÁVAJÍCÍ KS a začít jednat o nové s majitelem firmy. Do konce roku by se to
moho stihnout... Já osobně by pak chtěl nárůst 10% a jsem přesvědčen, že Odborová
rada, by, tak jako v Blansku, případnou stávku v pořádku zvládla. Pochybuji ale, že
by to "takykolegové" podpořili. Mají SVŮJ FLÍČEK... a vedení by se to nemuselo
líbit.... a dokud budou lidé (často i naši členové ve více členství) tyto organizace
podporovat, lépe se nám nepovede.... Každému, co jeho jest a co si zaslouží... -JZV Brně 15.9.2017

sledujte www.odborovarada.cz a facebook zoosdmotol (https://www.facebook.com/zoosdmotol)

