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Slovo úvodem 
 
Kolektivní vyjednávání začíná sice 

až v lednu následujícího roku       

( tedy pokud nás nic nepřekvapí ), 

nicméně již nyní zažíváme v na-

šem světovém podniku čilý ruch.. 

Zejména z tohoto důvodu pro vás 

máme další číslo našeho plátku! 

Okurková sezóna je tedy pro 

letošek definitivně ta tam..! Tako-

vým tempem již brzy nebudeme 

vydávat občasník, ale čtrnáctide-

ník či týdeník! ☺ 
 
Redakce občasníku Základní Organizace 
OS KOVO Hyundai Czech 
 

Anketa 
Bude tomu asi dvě léta, co jsme 

se poprvé pokusili zjistit názor 

našich zaměstnanců pomocí an-

ketního lístku, jenž se rozdával 

před hlavní branou.. Nyní jsme 

zdravým rozumem usoudili, že je 

čas na repeté.. ☺ A tak v pondělí 

09.listopadu, až půjdete na šich-

tu, se nelekněte osob, které se 

vám pokusí do rukou předat ně-

jaký ten námi vytisknutý dotaz-

ník. Kdo jej na fajront na stejném 

místě předá zodpovědně vyplně-

ný, obdrží malou odměnu. Ne-

berte to prosím na lehkou váhu, 

potřebujeme před kolektivním 

vyjednáváním znát váš názor!!! 
 
Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

Flexikonto 

pracovní doby 
 

Pro ty, kteří jej již někdy zažili, 

doslova sprosté slovo.. � Není 

divu, že tento nástroj organizace 

pracovní doby by si přálo zavést 

99 ze 100 podniků působících 

v ČR!!! Ne jinak je tomu i u nás.. 

Nicméně prozatím jako jediná 

automobilka v ČR jej zavedeno 

nemáme a to především i díky 

naší odborové organizaci..! Pro 

ty, jenž vůbec netuší vo co go, 

níže úryvek ze Škodováckého 

odboráře z února 2015: 

Flexikonto je v automobilce ná-

strojem, který jí pomáhá být fle-

xibilnější v případě výkyvů pro-

dukce. Zaměstnanci tak někdy 

pracují nad limit nebo pod limit 

své pracovní doby a ve sjedna-

ném období se pracovní doba 

musí vyrovnat. Vyrovnávacím 

obdobím je 12 po sobě jdoucích 

měsíců. Časové saldo, které může 

u zaměstnance v tomto období 

vzniknout, je 120 hodin. "Velkou 

zajímavostí je, že početné skupi-

ny zaměstnanců, ať už dělníků 

nebo techniků, kteří prošli flexi-

konty, zcela rázně řekly - jsme již 

tak unaveni vysokým tempem 

v taktu a šestou noční směnou, 

že se vzdáme na jeden rok růstu 

tarifu, když firma nebude poža-

dovat flexikonta."   
 
Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

Spustili jsme nový web !!! 

Dalo nám to sice trošku práce, ale 

konečně jsme to dali dohromady.. 

Nové webové stránky nám mimo 

jiné umožní častěji měnit vzhled, 

přidávat různé akce a propojovat 

je s obrázky či články, vkládat 

odkazy, možnost debatovat pří-

mo pod konkrétním příspěvkem a 

plno dalšího, o kterém prozatím 

nemáme ani potuchy. Web jsme 

stvořili v nákladu 0 Kč, čistě svou 

svépomocí a ve svém osobním 

volnu. Do budoucna ale zvažuje-

me návštěvu nějakého kurzu či 

školení, které by nám pomohlo 

využívat tuto redakční platformu 

v maximální možné míře. Doufá-

me, že naši snahu oceníte a bu-

dete jej pravidelně navštěvovat!!! 

Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

Posun za čátku 
noční směny 

Abych pravdu řekl, nevím, co si o 

tom mám teď myslet.. Tak celé ty 

roky jsme si většina přáli, aby 

první noční začínala již v neděli a 

končilo se v pátek ráno.. Nicméně 

Společnost z rukávu vytasila do-

slova tisíce výmluv, proč to tak 

nejde.. � No a nyní, světe div se.. 

Najednou by mohlo být vše jinak, 

stačilo, aby se v nedávných dnech 
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TL a GL v nějaké neveřejné anketě 

našimi ústy vyjádřili, že si to i 

nadále přejeme.. Teď, když už 

jsme si na stávající systém zvykli. 

Teď, kdy jsme se volné pondělí 

před noční mnozí naučili využívat 

k vyřízení formalit na úřadech, 

návštěvy lékaře apod. aniž by-

chom museli čerpat dovolenou.. 

Tak by to najednou šlo, otázka 

však zní proč? Je to však jasné 

jako facka, tady nejde o to splnit 

nám po letech bývalé přání, tady 

jde o to získat další prostor pro 

nařizování přesčasové práce!!! A 

to se nám tuze nelíbí!!! Nicméně 

dle zákona je úprava směn plně 

v režii zaměstnavatele, jen nám 

změnu musí ohlásit minimálně 14 

dní dopředu.. � Ať se nám to líbí 

či nikoliv, stejně si to nakonec 

udělají, jak potřebují oni.. Jediná 

možnost jak s naší strany může-

me ovlivnit plánování směn, je 

trvat na zakomponování součas-

ného systému do nové kolektivní 

smlouvy ať to stojí, co to stojí..! 
Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

Zamyšlení 

Přesčasy, vytýkačky a možná i 

odstřel.. Zdravím vás vážení spo-

luoperátoři. Opět po čase máme v 

rukou další číslo našeho občasní-

ku, a se stejnou pravidelností 

jako patří úvod každé souhrnné 

porady slovům prezidenta HMMC, 

tak i já si klasicky dovolím takové 

nezávazné zamyšlení.. Poslední 

dobou se řeší vánoční volno, 

preščasy, a to jak a kolik jich 

nakonec bude, co za ně bude, co 

bude když to nebude... A nejed-

nomu operátorovi z toho jde 

hlava kolem až už pomalu neví, 

co se děje.Tak se třeba stane, že 

si zapomene nasadit ochranné 

brýle.Toho si třeba všimne bystrý 

bezpečák, a dotyčného provinilce 

zvěční,a zašle na stůl osobě která 

rozhoduje jak s ním bude dál 

naloženo po kárné stránce věci.A 

v tomto bodě se to poněkud 

komplikuje.Společnost pro tyto 

situace má vypracován souhrn 

nápravných opatření,které po-

měrně jasně definují jak moc 

velký kartáč má provinilec do-

stat.Problém ale nastane,když si 

výše zmiňovaná osoba vykládá 

tento předpis po svém,a tak třeba 

dojde k tomu,že zamyšlený ope-

rátor dostane místo napomenutí 

(za méně závažné porušení pra-

covní kázně((ORÁLní dopis)) 

)..rovnou dostane takzvané tvrdé 

přistání,neboli vytýkací do-

pis.Samotné obdržení VD má 

přímý vliv na penízky,ale také při 

jeho znovuobdržení se vystavuje-

te riziku, že bude s vámi rozvá-

zán pracovní poměr. On je rozdíl 

jestli oprávněně dostanete např. 

za lehké překročení rychlosti 

blokovou pokutu,a rozdíl je když 

vám příslušník poskytne i gumo-

léčbu obuškem,popřípadě vás na 

místě rovnou odstřelí. Jednou 

jsme podepsali,že se budeme v 

práci chovat určitým způso-

bem,víme(měli bychom vědět) co 

můžeme a nesmíme-to je bez 

debat! Ale dodržování předpisů 

nejde vynutit exemplárně.To je 

jednosměrná jízda k šika-

ně,teroru,a skončí to vždy špat-

ně.Hlavně to působí negativně na 

morálku zaměstnanců..Protože 

nevím jak vy,ale já se chci pokud 

možno soustředit na to,abych v 

tom šíleném tempu stíhal svou 

práci,a dělal ji jak nejlépe sve-

du.Nepotřebuju se dívat kolem 

sebe a trnout kdy nějaký aktivní 

"člen" využije mého uklouznu-

tí,aby mě poté nemilosrdně od-

střelil.Tohle se dělo v nápravných 

a detenčních ústavech minulého 

století-a pokud vím tak to bylo 

označeno za "nepřípustné". 

Vedení Společnosti na nás apeluje 

abychom obětovali svůj volný 

čas,a na přesčasech podrželi 

zaměstnavatele.K zamyšlení je 

ovšem to,jakou motivaci můžou 

mít po takové zkušenosti za-

městnanci?! Přeji vám pevné ner-

vy a spoustu energie do následu-

jících měsíců. 

 
Jan Blahut, člen výboru ZO OS KOVO 
Hyundai Czech 

 

Milníkova slova p ředsedy 
 
Za dobrotu na žebrotu. Naše 

Společnost vehementně propagu-

je kampaň, daruj krev, daruj ži-

vot!!! Má maličkost je pravidel-

ným dárcem této vzácné složky a 

na kontu mám i nějakou tu pla-

ketu p. Jánského. Jako předseda 

jsem již několikrát připomínkoval,  

při projednávání mzdového před-

pisu, že za určitých okolností lze 

krev darovat i 5x do roka.. Navr-

hoval jsem, aby toto nemělo vliv 

na docházkový bonus, bohužel to 

neprošlo a to z důvodu: „Systém 

SAP to prostě neumí, to nejde!!!“ 

Kdo nechce, najde výmluvu, kdo 

chce, najde řešení! Opakování je 

matkou moudrosti. Já na to sám 

zapomněl, hlavně, že podporuje-

me dárcovství.. �   

Snad se něco změní. Před pár 

týdny jsem byl nominován a ná-

sledně řádně zvolen do Rady OS 

KOVO. Volba probíhala aklamací- 

u mého protikandidáta Pleška 

Gabriela se proto ani na hlasování 

nedostalo, jelikož jsem obdržel 

necelých 100% hlasů. Touto funk-

cí mohu částečně ovlivňovat dění 

v Odborovém svazu na celore-

publikové úrovni, tak uvidíme, 

jaký přínos to bude mít pro naší 

základní organizaci! A pro rýpa-

listy-je to neplacená veřejná 

funkce! 
 
Radek Kuchař, předseda výboru ZO OS 
KOVO Hyundai Czech 

 


