Info. 13.9.2019
Vážení kolegové,
Na základě častých dotazů a vzhledem velmi slabé až žádné informovanosti od
zaměstnavatele bychom Vás rádi informovali o aktuální situaci ve výrobě a Vámi často
dotazované 2. záloze za hospodářské výsledky firmy.
Situace na automobilovém trhu je již delší dobu velmi nestabilní a to nejen díky aféře
s emisemi dieselových motorů, ale i neutuchající loby za přechod na elektro-mobilitu a
tím spojené lokální zákazy vjezdů do evropských měst.
Tato situace postihuje nejen nás a naši firmu, ale celou Evropu a svět.
My jako výrobce zařízení pro vznětové motory jsme tak postihnuti ze všech směrů a to
navzdory tomu, že motory vybavené naší novou technologií jsou z pohledu ekologie a
udržitelnosti životního prostředí výrazně lepší, než požadují evropské i světové normy.
Nicméně vzhledem k aktuální nejistotě, jakou technologii bude možné v rámci Evropy
a světa provozovat, klesají prodeje automobilů na většině světových trhů.
Tato situace se odráží i v tom, že klesá poptávka a odbyt našich produktů, čímž se
snižuje náš obchodní obrat a tím samozřejmě i zisk společnosti Bosch.
Proto management společnosti Bosch rozhodl o úsporných opatřeních pro tento rok a
omezení všech výdajů jen na nezbytně nutné, ve všech závodech PS po celém světě.
Tím se do jisté míry situace poměru příjmy/výdaje stabilizovali.
Všichni víme, že pokud se nám daří naše produkty dobře prodávat, potom zisk roste a
např. v loňském roce jsme dostali vyplacený podíl na zisku společnosti ve výši 146%
tarifní mzdy. Letos jsme již v Červnu dostali vyplacenou zálohu ve výši 60% tarifní mzdy,
což ale odpovídá aktuální fiskální situaci a výhledu do konce roku. Aktuálně v rámci PS
nemáme tak velký obrat (a zisk), aby nám byla vyplacena 2. záloha (tzv. 14 mzda) 
pokud firma zisk netvoří (což je aktuální situace), nemůže nám ani vyplatit podíl na
zisku.

Pokles zakázek v našem závodě je viditelný, např. na CP3 by stačilo spustit pouze jednu
montážní linku a obrábět by bylo možné pouze ve dvou směnách. Na závodě I. (FRL) je
situace prakticky totožná. Avšak proto, že jsou k nám do Jihlavy přesouvány výroby
z ostatních evropských závodů Bosch, není situace tak dramatická, aby musela firma
propouštět kmenové zaměstnance, k čemuž by začalo docházet, pokud bychom tuto
výrobu odmítli. K udržení stabilního počtu zaměstnanců a zajištění výroby nám velmi
pomáhá Vaše flexibilita formou různých směnových modelů a také „polštář“, který je
tvořen agenturními pracovníky.
Tím, že konsolidujeme dieselovou výrobu do JhP a vlivem nepředvídatelných
objednávek ze strany zákazníků na úseku CP4 došlo ke krátkodobému navýšení
množství čerpadel pro zákazníka, která musíme vyrobit. S produktem CP4 a jeho
významným přesunem z německého závodu do JhP je v tomto závodě spojeno s
ukončením pracovních poměrů tamějších zaměstnanců.
Tuto situaci firma začala řešit náborovým příspěvkem ve výši 50.000,- Kč hrubého.
Odbory ihned zahájili jednání se zaměstnavatelem, aby tento náborový příspěvek nebyl
vyplácen (externím a novým zaměstnancům), s tím, že firma zkusila oslovit naše
zaměstnance, zda by formou dobrovolných směn (a s tím spojených finančních
odměn), pomohli toto množství vyrobit. Vzhledem k únavě zaměstnanců a náročnosti
směnných modelů ve výrobě, však zaměstnanci dali před další směnou přednost času
s rodinou a vlastnímu odpočinku.
Proto se vedení JhP společně s oddělením HRL rozhodlo opět nabízet náborové
příspěvky 50.000,- a odměnu 15.000,- za doporučení agenturního zaměstnance.
Toto vysvětlení by mělo být podrobně učiněno zaměstnavatelem a jeho vedoucími
pracovníky na všech úsecích!
V této chvíli nemáme možnost toto dění ovlivnit, aniž by to mělo strategický negativní
dopad pro naše zaměstnance.
Prostor pro případné dotazy na zaměstnavatele bude během chystaného podnikového
shromáždění.
Věříme, že situace v automobilovém průmyslu a s tím spojené dění v naší firmě
nebudete vnímat jako vinu odborů! Věřte, že jako zástupci zaměstnanců, ať již na
lokální anebo mezinárodní úrovni podnikáme kroky ke stabilizaci situace.
KOVO I, KOVO II, ERZ

