Úspěch stávkujících na Slovensku.
Volkswagen zvýší mzdy na více než 51 tisíc
V pondělí v šest hodin ráno se opět obnoví výroba v bratislavské továrně automobilky
Volkswagen. Informoval o tom server aktuality.sk. Odboráři si stávkou vymohli zvýšení
mezd o 14,12 procenta v průměru na 1954 eur, tedy 51 330 korun. Navíc by zaměstnanci
měli jednorázově obdržet 500 eur (přes 13 tisíc korun). Stávku tak odbory ukončily po šesti
dnech.

Odborový předák Zoroslav Smolinský (vpravo) a shromáždění stávkující zaměstnanci před bratislavskou továrnou Volkswagenu.
FOTO: Martin Mikula, ČTK

Včera 20:26 (Aktualizováno: Včera 20:56 )

„Povedlo se nám dohodnout zvýšení mezd o 14,12 procenta postupně do listopadu 2018. Zároveň k červencové
výplatě dostane každý zaměstnanec jednorázově 500 eur,“ uvedl předák odborářů Zoroslav Smolinský.
Obě strany se dále dohodly na náhradě příjmů za první tři dny pracovní neschopnosti ve výši 40 procent průměrné
mzdy, zvýšení příspěvků pro dobrovolné dárce krve nebo jeden dodatečný den dovolené ročně v letech 2018 a 2019.
Vedení původně nabízelo devítiprocentní navýšení
Původně odbory požadovaly zvýšení mezd pro více než 12 tisíc zaměstnanců firmy o 16 procent. Zaměstnavatel jim
nabízel postupné zvýšení o 9 procent, což odbory odmítly.
Průměrná měsíční mzda v bratislavském Volkswagenu bez zahrnutí mezd managementu a po započítání příspěvků
a bonusů činí 1800 eur (47 160 korun), což představuje zhruba dvojnásobek průměrné mzdy na Slovensku.
Úspěch stávky možná ovlivní další automobilky
Část pracovníků závodu nastoupila do ostré stávky v úterý a podařilo se jim zastavit výrobu luxusních SUV.
Pokračovala pouze výroba malých vozidel včetně Škoda Citigo.
Stávka trvala šest dní a její úspěch může mít podle ekonomů dopad i na další automobilky, které působí na
Slovensku – KIA u Žiliny, PSA Peugeot Citroen u Trnavy a u Nitry se staví nový závod Jaguar Land Rover.
Bratislavský závod Volkswagen Slovakia zahájil výrobu v roce 1991 a vyrábí například vozidla Porsche Cayenne,
Volkswagen Touareg, Audi Q7, Škoda Citigo, Volkswagen up! a Seat Mii.

