
2 OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA ŽILINA

KOVÁK KIÁK

Kolektívna zmluva na roky 2015 – 2019 uzatvorená dňa 31. marca 2015 medzi:

Základnou organizáciou OZ KOVO KIA Žilina
a

Kia Motors Slovakia s.r.o.

sa po dohode zmluvných strán mení  v časti F. Odmeňovanie zamestnancov v odseku 2. Mzdové formy - 2.3 Letný/Vianočný bonus nasledovne:

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE 2019 - LETNÝ BONUS / 13 PLAT
D O H O D A !

Dňa 30.1.2019 bol v Národnej rade SR schválený zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti č. 54/2019 Z. z., účinný od 1. marca tohto roku.
Tento zákon obsahuje aj novelu zákona o dani z príjmov, v ktorej upravuje podmienky oslobodenia 13. platu zamestnancov vo výške 500 eur.Aby bolo možné
uplatniť oslobodenie do výšky 500 eur, 13. plat nebude musieť byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca - ako to bolo
podľa doterajšieho znenia, ale len vo výške najmenej 500 eur. Ostatné podmienky, ako aj podmienky na oslobodenie 14. platu, ostávajú nezmenené.

Aby bolo možné uplatniť daňovú a odvodovú úľavu na Letný bonus už v roku 2019, bola po dohode odborovej organizácie ZO OZ KOVO KIA a
zamestnávateľa KMS dohodnutá zmena v Kolektívnej zmluve. Zmena v KZ spočíva v tom, že Letný bonus sa od roku 2019 vypláca spolu so

mzdou za mesiac máj. Predtým bol Letný bonus vyplácaný spolu so mzdou za mesiac jún.

MÁJ 2019

2.3 Letný/Vianočný bonus

Letný a vianočný bonus budú vyplácané počas platnosti tejto kolektívnej zmluvy. Vypočíta sa stanoveným percentom zo základnej mesačnej mzdy pri splnení
dochádzkových kritérií za sledované obdobie. Pre letný bonus je posudzované obdobie december – máj a vypláca sa spolu so mzdou za mesiac máj. Pre
vianočný bonus je posudzované obdobie jún – november, vypláca sa spolu s výplatou za mesiac november.
Zamestnanec nemá nárok na bonus, pokiaľ je v skúšobnej dobe. Dochádzkové kritériá sú stanovené pre obdobie 6 mesiacov a sú súčasťou tejto kolektívnej
zmluvy ako Príloha č. 3. V prípade, že pracovný pomer vznikne v priebehu posudzovaného obdobia, bonus sa počíta za celé odpracované kalendárne mesiace
proporcionálne (3 - 5 mesiacov).
V prípade nástupu alebo ukončenia materskej resp. rodičovskej dovolenky patrí zamestnancovi bonus proporcionálne (3 - 5 mesiacov). Letný a vianočný bonus
sa kráti podľa počtu kalendárnych dní pri PN, OČR a pracovného voľna bez náhrady mzdy, nekráti sa za obdobie pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku
pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktorú zodpovedá zamestnávateľ.
Obdobie dočasného vyradenia zamestnanca z evidencie stavu zamestnancov (mimoevidenčný stav) sa na účely nároku na vianočný bonus nepovažuje za
odpracovaný čas.

Nárok na bonus:

a) majú všetci zamestnanci, ktorí budú zamestnancami KMS k 31. máju (v prípade letného bonusu) a k 30. novembru (v prípade vianočného bonusu) a vznikol
im nárok na bonus v zmysle Prílohy č. 3 KZ,
a) nemajú tí zamestnanci, ktorí budú k 31. máju (v prípade letného bonusu) a k 30. novembru (v prípade vianočného bonusu) vo výpovednej dobe z dôvodov
uvedených v § 63 odsek 1 písmeno d) alebo písmeno e) ZP,
b) nemajú tí zamestnanci, s ktorými zamestnávateľ dňa 31. mája (v prípade letného bonusu) alebo dňa 30. novembra (v prípade vianočného bonusu) skončil
pracovný pomer podľa § 68 ZP alebo vo vzťahu ku ktorým dňa 31. mája (v prípade letného bonusu) alebo dňa 30. novembra (v prípade vianočného bonusu)
existoval dôvod, pre ktorý zamestnávateľ skončil pracovný pomer podľa § 68 ZP.

Podmienky a výška letného a vianočného bonusu môžu byť počas platnosti tejto kolektívnej zmluvy upravené na základe dohody zmluvných strán.

2.3 Letný/Vianočný bonus

Letný a vianočný bonus budú vyplácané počas platnosti tejto kolektívnej zmluvy. Vypočíta sa stanoveným percentom zo základnej mesačnej mzdy pri splnení
dochádzkových kritérií za sledované obdobie. Pre letný bonus je posudzované obdobie december – máj a vypláca sa spolu so mzdou za mesiac máj. Pre
vianočný bonus je posudzované obdobie jún – november, vypláca sa spolu s výplatou za mesiac november.
Zamestnanec nemá nárok na bonus, pokiaľ je v skúšobnej dobe. Dochádzkové kritériá sú stanovené pre obdobie 6 mesiacov a sú súčasťou tejto kolektívnej
zmluvy ako Príloha č. 3. V prípade, že pracovný pomer vznikne v priebehu posudzovaného obdobia, bonus sa počíta za celé odpracované kalendárne mesiace
proporcionálne (3 - 5 mesiacov).
V prípade nástupu alebo ukončenia materskej resp. rodičovskej dovolenky patrí zamestnancovi bonus proporcionálne (3 - 5 mesiacov). Letný a vianočný bonus
sa kráti podľa počtu kalendárnych dní pri PN, OČR a pracovného voľna bez náhrady mzdy, nekráti sa za obdobie pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku
pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktorú zodpovedá zamestnávateľ.
Obdobie dočasného vyradenia zamestnanca z evidencie stavu zamestnancov (mimoevidenčný stav) sa na účely nároku na vianočný bonus nepovažuje za
odpracovaný čas.

Nárok na bonus:

a) majú všetci zamestnanci, ktorí budú zamestnancami KMS k 31. máju (v prípade letného bonusu) a k 30. novembru (v prípade vianočného bonusu) a vznikol
im nárok na bonus v zmysle Prílohy č. 3 KZ,
a) nemajú tí zamestnanci, ktorí budú k 31. máju (v prípade letného bonusu) a k 30. novembru (v prípade vianočného bonusu) vo výpovednej dobe z dôvodov
uvedených v § 63 odsek 1 písmeno d) alebo písmeno e) ZP,
b) nemajú tí zamestnanci, s ktorými zamestnávateľ dňa 31. mája (v prípade letného bonusu) alebo dňa 30. novembra (v prípade vianočného bonusu) skončil
pracovný pomer podľa § 68 ZP alebo vo vzťahu ku ktorým dňa 31. mája (v prípade letného bonusu) alebo dňa 30. novembra (v prípade vianočného bonusu)
existoval dôvod, pre ktorý zamestnávateľ skončil pracovný pomer podľa § 68 ZP.

Podmienky a výška letného a vianočného bonusu môžu byť počas platnosti tejto kolektívnej zmluvy upravené na základe dohody zmluvných strán.

Nárok na daňovo odvodovú úľavu majú zamestnanci KMS, ktorí splnia nasledovné podmienky:
• 13. plat musí byť vyplatený najmenej vo výške 500 € a súčasne
• pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4.2019 nepretržite aspoň 24 mesiacov
• splniť dochádzkové kritéria podľa Kolektívnej zmluvy (viz tabuľky nižšie)

KTO MÁ NÁROK NA DAŇOVÚ A ODVODOVÚ ÚĽAVU ?

Dochádzkové koeficienty pre obdobie 6 mesiacov od decembra 2018 do mája 2019:



Kolektívna zmluva na roky 2015 – 2019 uzatvorená dňa 31. marca 2015 medzi:

Základnou organizáciou OZ KOVO KIA Žilina
a

Kia Motors Slovakia s.r.o.

v prípade dohody zmluvných strán by sa zmenila KZ  v časti F. Odmeňovanie zamestnancov v odseku 2. Mzdové formy - 2.5 Motivačný bonus nasledovne:

Odborová organizácia ZO OZ KOVO KIA ŽILINA predložila zamestnávateľovi v zmysle zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní návrh
znenia Dodatku ku Kolektívnej zmluve  na roky 2015 - 2019 medzi Základnou organizáciou OZ KOVO KIA Žilina (ďalej len ZO KIA) a

zamestnávateľom KIA Motors Slovakia s.r.o. (ďalej len KMS). Predmetom navrhovanej zmeny v znení Kolektívnej zmluvy (ďalej len KZ) je
ustanovenie týkajúce sa podmienok krátenia Motivačného bonusu, ako jednej z variabilných zložiek mzdy zamestnancov KMS.

Počas kolektívneho vyjednávania KZ dňa 26.1.2015 KMS navrhla, aby sa do podmienok krátenia Motivačného bonusu doplnila veta „Pri rozhodovaní o výške
motivačného bonusu môže príslušný vedúci oddelenia a Disciplinárna komisia KMS prihliadnuť na odpracovaný čas za príslušný kalendárny štvrťrok,
pracovné úsilie, výsledky a prístup zamestnanca.“, pričom pri tomto návrhu KMS ubezpečila ZO KIA, že toto krátenie Motivačného bonusu vedúcim oddelenia
alebo disciplinárnou komisiou bude KMS využívať iba vo výnimočných prípadoch a po dôkladnom zvážení. Na základe tohto prísľubu zamestnávateľa, ZO KIA s
návrhom KMS v januári 2015 súhlasila.
Tento prísľub KMS od apríla 2015 až do apríla 2019 aj dodržiavala, pričom za celé toto trojročné obdobie bol krátený Motivačný bonus vedúcim oddelenia spolu
iba 3 zamestnancom KMS. Bohužiaľ v apríli 2019 KMS porušila svoj prísľub z roku 2015 a za prvý štvrťrok roku 2019 bol krátený Motivačný bonus vedúcim
oddelenia až 128 zamestnancom KMS.
Nakoľko podľa ZO KIA dôvody krátenia Motivačného bonusu vedúcim oddelenia tak ako ich oznámili vedúci oddelení Kvalita, Montáž a Lakovňa, a ktoré boli
zverejnené zamestnávateľom na začiatku druhého štvrťroku 2019 sú v rozpore s tvrdením KMS z roku 2015, ZO KIA navrhuje formou Dodatku ku KZ upraviť
znenie bodu 2.5. Motivačný bonus do pôvodného stavu, teda vety ktoré hovoria o možnostiach krátenia Motivačného bonusu vedúcim zamestnancom
alebo disciplinárnou komisiou KMS z KZ vypustiť.
Kritériá, na ktoré budú vedúci oddelení podľa zverejneného oznámenia zo dňa 24.4.2019 prihliadať pri krátení Motivačného bonusu, sú podľa ZO KIA založené
na subjektívnych pocitoch, ktoré nie je možné kvalitatívne ani kvantitaívne vyhodnocovať a porovnávať, pričom nepriamo nabádajú k diskriminácií v
odmeňovaní.
ZO KIA má za to, že krátením Motivačného bonusu za to, že sa zamestnanec nezúčastní tzv. „výrobného nadčasu“ KMS koná v rozpore s dobrými mravmi, keď
postihuje a znevýhodňuje zamestnanca KMS za to, že sa zákonným spôsobom domáha svojich práv vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ku ktorým patrí
aj právo na oddych v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni.

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE 2019 - MOTIVAČNÝ BONUS
N Á V R H   O D B O R O V !

Kolektívna zmluva na roky 2015 – 2019 uzatvorená dňa 31. marca 2015 medzi:

Základnou organizáciou OZ KOVO KIA Žilina
a

Kia Motors Slovakia s.r.o.

v prípade dohody zmluvných strán by sa zmenila KZ  v časti F. Odmeňovanie zamestnancov v odseku 2. Mzdové formy - 2.5 Motivačný bonus nasledovne:

2.5  Motivačný bonus

Motivačný bonus tvorí pohyblivú zložku mzdy. Vypláca sa po skončení kalendárneho štvrťroka a splnení plánu výroby počas platnosti tejto kolektívnej zmluvy.
Plán výroby na príslušný kalendárny štvrťrok oznamuje KMS do 20. dňa prvého kalendárneho mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka. Maximálna hranica
je stanovená vo výške 30 % základnej mesačnej mzdy pri odpracovaní plného FPD. Presné pravidlá a kritériá tvoria Prílohu č. 4 tejto kolektívnej zmluvy.

Nárok na bonus:
a) majú všetci zamestnanci, ktorí budú zamestnancami KMS k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa bonus vypláca, a vznikol im nárok na bonus
v zmysle Prílohy č. 4 KZ,
b) nemajú tí zamestnanci, ktorí budú k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa bonus vypláca, vo výpovednej dobe z dôvodov uvedených v § 63
odsek 1 písmeno d) alebo písmeno e) Zákonníka práce,
c) nemajú tí zamestnanci, s ktorými zamestnávateľ v posledný deň kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa bonus vypláca, skončil pracovný pomer podľa § 68
Zákonníka práce alebo vo vzťahu ku ktorým v posledný deň kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa bonus vypláca, existoval dôvod, pre ktorý zamestnávateľ
skončil pracovný pomer podľa § 68 Zákonníka práce.

Podmienky a výška motivačného bonusu môžu byť počas platnosti tejto kolektívnej zmluvy upravené na základe dohody zmluvných strán.


