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ZO NOVASPORT Tachov
Máme částečnou nezaměstnanost v podstatě od března = pouze 50% zaměstnanců je
v práci a 50% doma - na střídačku. Ti doma měli 100% náhrady mzdy do 3. 4. Od 3. 4. do konce dubna je
80%. Na to máme dle ZP uzavřenou dohodu.
Zaměstnanci to vnímají velmi pozitivně - v okolí to nemá žádná firma.
Jiří Volf – předseda ZO NOVASPORT

ZO KAOLIN Hlubany
Měl jsem schůzku s ředitelem a zavírat zatím nebudeme. Jinak roušky a ochranné pomůcky jsme nafasovali.
Všichni se držíme a doufám, že tyto špatné časy brzy skončí.
Zdeněk Novák – předseda ZO Kaolin Hlubany

KOO ČESKOMORAVSKÝ CEMENT
Prvotním zájmem společnosti HC ČR a všech jejich zaměstnanců je pokračovat ve výrobě ve všech
segmentech výroby!
V současné době je odbyt našich výrobků na dobré úrovni. Vedení se omlouvá za nedostatek ochranných
roušek a desinfekčních prostředků a zároveň dělá maximum pro nápravu této situace. Informování zástupců
zaměstnanců je ze strany GŘ na nadstandardní úrovni. Dle mého názoru, situace je málo přehledná a nejistá,
jak z hlediska zdravotního, tak ekonomického. Ale v těch firmách, kde probíhá výměna pravdivých informací
a zástupci zaměstnanců jsou bráni jako opravdoví partneři, je předpoklad, že se situace důstojně zvládne.
Vedení společnosti HC AG na úterním zasedání dne 17. 3. 2020 schválilo vyplacení dodatkové mzdy za
hospodářské výsledky roku 2019 pro společnost ČMC a.s. ve výši 200 % průměrné mzdy každého
zaměstnance. Úsilí vyjednávacího týmu odborů při kolektivním vyjednávání se naplnilo.
Pavel Kučera – předseda KOO ČMC

ZO CETRIS Hranice
Na Cetrisu zatím výroba jede beze změn. Vstupní surovinu, kterou odebíráme ze Slovenska, máme zatím
pořád.V případě výpadku máme podepsanou záložní smlouvu s českým dodavatelem.
S respirátory (REFIL FFP2) je to horší, máme jich něco málo, které jsou vydávány při úklidu, kdy je chlapi
opravdu potřebují. Jinak máme své roušky. Všude jsou dostupné dezinfekční roztoky a mýdla s dezinfekcí.
V jídelně máme vyhrazenou dobu pro zaměstnance a dobu pro cizí strávníky. Každý musíme sedět samostatně
u stolu. TH pracovníci jsou na home office. Výrobní mistr je přítomný každý den. Takže my pořád jedeme
a doufáme, že nebude žádný nemocný.
Eva Vašinková – předsedkyně ZO Cetris

Více ze zpráv z jednotlivých organizací, jak zvládají
provoz v souvislosti s epidemií Covid – 19, naleznete na
na webových stránkách našeho svazu:

www.osstavba.cz
Tyto aktuality obsahují volně šiřitelné informace, které nepodléhají dodatečnému souhlasu autora.
Vaše náměty a podklady pro příští vydání posílejte na e-mail: stavba@cmkos.cz

