
Zahájení kolektivního vyjednávání 

Vážení zaměstnanci, 

dne 9.1.2023 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem. 

Odborová organizace představila témata letošního jednání, z nichž hlavním bodem bude růst mezd v 

roce 2023. Foxconn se ke všem bodům návrhu vyjádří odborovému svazu v následujících kolech 

vyjednávání.  

Součástí jednání budou kromě růstu mezd i následující témata: 

 

 Návrh mimořádného příspěvku na zmírnění dopadů růstu inflace v roce 2022 

 Odstupné v případech ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost, pozbytí zdravotní 

způsobilosti a při návratu z MD/RD – pokud by trval pracovní poměr více než 5 let, bylo by 

odstupné ve výši 1 měsíce navíc oproti zákoníku práce. Po 10 letech 2 měsíce navíc. 

 Návrh na zavedení sick days pro všechny zaměstnance v rozsahu 3 dny 

 Závodní stravování – nespokojenost zaměstnanců  

 Penzijní připojištění – změna pravidel - minimální částka příspěvku zaměstnavatele 500 Kč, 

zastropovat na 2000 Kč 

 Navýšení přípisu do Cafeterie na 5000 bodů, nastavit pravidlo aby zaměstnanci ukončeni dle §52 

odstavec a-d) nemuseli zaměstnanci body vracet 

 Výkonnostní bonus pro DL - požadavek na poměrové vyplácení a revize KO kritérií 

 Bonus za hospodářský výsledek IL – tlak na dřívější rozhodování a tranparentnější pravidla. Pro DL 

návrh zvýšit částku na 5000 Kč 

 Příplatek za nepřetržitý provoz – požadavek 10 Kč místo 5 Kč 

 Příplatek 50 Kč na hodinu nad odpracovaných 172,5 hodin v měsíci 

 Věrnostní příplatek (za odpracované roky ve firmě) - návrh na zařazení IL zaměstnanců 

 Mzdový vývoj – odborová organizace navrhuje navýšení mezd zohledňující výši inflace, metodika 

navýšení bude předmětem vyjednávání 

 Flexibilita – navýšení příplatku na 3000 Kč 

 Zdravotní středisko v areálu v KH 

 Příspěvek na dopravu tam kde nejezdí firemní autobus 

 HAD  

 Multisport 

 Benefit u DPMP (dopravní podnik města Pardubice) – zvýhodněné ceny 

 Návrat divizních akcí – dobrovolníci by organizovali akce a FX by financoval (sportovní turnaje 

apod) 

 Větší materiální a personální zajištění činnosti odborové organizace ze strany zaměstnavatele 

 


