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Slovo úvodem 
 
A už jsme tu zase.. Konec roku se 

blíží, nervy pracuju čím dále víc, 

jako bychom si trošku toho klidu 

před svátky nezasloužili..! � Ale i 

tyto hektické momenty patří 

k tomu správnému odborovému 

chlebu.. ☺ Ohlédneme se za pár 

událostmi z posledních týdnů ( ne 

každý má přístup na náš web či 

facebook ), a také se trošku po-

kusíme nastínit, co nás čeká a 

nemine v budoucnu..  
 
Redakce občasníku Základní Organizace 
OS KOVO Hyundai Czech 
 

Dovolená mezi 

svátky aneb 

mamon je svi*a 

 

Spekulace se rojí a vedení si na 

vavřínech hoví.. S největší prav-

děpodobností hraničící s koneč-

nou jistotou vám radostně ozna-

mujeme, že se Společnost roz-

hodla odměnit bezmezné pracov-

ní úsilí svých zaměstnanců!!! A to 

sice tak, že ani mezi svátky vám 

nedovolí zasloužený odpočinek a 

přece jenom půjdete ve dnech 

28.-29.12.2015 do práce! Ono 

slibem člověk nezarmoutí a to, že 

pokud bude k 23.12.2015 vypro-

dukováno necelých 338.000 aut, 

tak bude mezi svátky dovolená – 

NEPLATÍ!!! Mamon hold nezná v 

našem podniku mezí a řadový 

zaměstnanec se svými rodinnými 

potřebami je zde jen pouhé ID 

číslo! � 
 
Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 
 
 

Řekni i ty stop sobot-
ním přesčasům !!! 

 

ZO OS KOVO Hyundai Czech vy-

jadřuje nesouhlas s pokračující 

organizací mimořádných sobot-

ních přesčasových směn!!!  

 

DŮVODY:  

- Společnost absolutně vůbec 

nebere v potaz osobní a ro-

dinné potřeby zaměstnanců 

nejen o víkendech, ale i Vá-

nocích 

- svévolné navýšení výrobního 

plánu bez řádného projedná-

ní s odborovou organizací 

- dosavadní nekonstruktivní 

řešení problémových pozic a 

to hlavně na ASSEMBLY a 

WELDINGU 

CÍL: 

- ukázat vedení Společnosti, že 

nejsme pouhé očíslované 

stroje, ale především lidé, 

jenž si zaslouží i odpočinek  

- maximálně eliminovat riziko 

úrazu po neúměrné a dlou-

hotrvající zátěži 

- konečně dořešit problémové 

pozice 

 

Nedávné opětovné navýšení vý-

robního plánu a s ním související 

směny ve dnech 28-29.12.2015  

( i když původně bylo avizováno 

jinak ) jasně ukazují směr, kterým 

se chce Společnost vůči zaměst-

nancům ubírat.. � Odborová or-

ganizace je připravena, stejně 

jako v minulých měsících, vést se 

zaměstnavatelem dialog a přispět 

k vyřešení stále aktuálních pro-

blémů. Avšak vzhledem k dosa-

vadní neochotě vedení aktivně a 

hlavně efektivně řešit problémy 

na jednotlivých pozicích ( táh-

noucí se od srpna ) a neúměrné 

zátěži našich zaměstnanců, je 

odborová organizace nucena 

tímto vyzvat všechny zaměstnan-

ce k neúčasti na sobotních 

přesčasech!!!  

Samozřejmě musíme solventně 

upozornit i na rizika s tím spoje-

ná a sice, že může dojít k „reduk-

ci“ firemního motivačního pro-

gramu ( vouchery na pobyt, flexi-

passy ). Rovněž upozorňujeme ty 

kolegy, kteří účast na sobotách 

již stvrdili svým podpisem, že se 

MUSÍ do práce dostavit i o víken-

du, jinak jim hrozí neomluvená 

absence, a s tím spojené krácení 

mzdy!!! Záleží tedy jen čistě na 

vás, jak se nakonec rozhodnete!!! 

Výbor ZO OS KOVO Hyundai Czech 
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Anketa II. 

 

Všem, jenž není lhostejno násle-

dující kolektivní vyjednávání 

mockráte děkujeme za účast v 

naší anketě! Jelikož se nám vrátilo 

doslova stovky vyplněných lístků 

+ desítky emailů, a částečné 

uvolnění má pouze předseda, tak 

vaše odpovědi dáváme ještě stále 

dohromady.. � Počítám ale, že 

tak do týdne už budeme mít 

opravdu hotovo! Výsledky poté 

uveřejníme na našem webu a 

v následujícím čísle našeho ne-

pravidelníku. Ti, kterým bylo 

zatěžko zakroužkovat 12 odpo-

vědí nechť se pak nediví, až bu-

dou-nedej Bože, muset na neděl-

ní povinný přesčas v rámci pří-

padného flexikonta!!! Vaše bezo-

hlednost k budoucímu dění v 

našem podniku opravdu nezná 

mezí!!! 

Radek Kuchař, předseda výboru ZO OS 
KOVO Hyundai Czech 

Návštěva v KII   

 

Jelikož se snažíme neustále roz-

víjet a nároky na naší činnost se 

den ode dne zvyšují, rozhodli 

jsme se spolupráci se sousedskou 

automobilkou ještě více prohlou-

bit! V budoucnu plánujeme spo-

lečný postup při kolektivním vy-

jednávání, ale i v ostatních, 

neméně důležitých oblastech! A 
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samozřejmě rychlá výměna in-

formací, to je základ vůbec vše-

ho!!! Jelikož jde v podstatě o stej-

nou firmu, tak co se nejprve apli-

kuje u nich, přejde po čase k nám 

a naopak. I proto jsme Žilinu 

v tomto měsíci navštívili celkem 

2x a vyměnili si informace o stra-

tegiích při kolektivním vyjedná-

vání, navyšování výroby, a s tím 

spjatými problémy, jak řešit neu-

stálé zrychlování linek ( rozvedu 

v nějakém dalším čísle ), ale i 

takové ty organizační věci, s kte-

rými se při odborové činnosti 

denně potýkáme.. 

Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

Posun za čátku 
noční směny II. 

Zatím naštěstí nehrozí.. ☺ Sice 

jsme ještě stále nedostali výsled-

ky ankety mezi vašimi TL a GL, 

ale díky zúžené spolupráci se 

sesterskou automobilkou v Žilině 

víme, že se prozatím k ničemu 

takovému schylovat nebude! A 

kdyby to náhodou opět někoho 

napadlo, tak máme štěstí, že 

podle slovenského zákoníku prá-

ce k tomu v KII potřebují souhlas 

odborové organizace!!! ☺  
Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 
 

Bonus za splnění plánu 

Jakmile vyšlo poslední číslo fi-

remního expresu ze dne 

18.11.2015, začli jsme býti zasy-

páváni dotazy ohledně výšky 

doplatku bonusu za splnění roč-

ního plánu. Článek totiž někomu 

může vyznít i tak, že pokud se 

neodpracují zbývající 4 přesčaso-

vé soboty, bude bonus krácen. 

Pokusím se to tedy vysvětlit i 

tomu největšímu laikovi!!! V ko-

lektivní smlouvě je zakompon

ván vzorec pro výpočet tohoto 

bonusu, a to jak směrem nahoru, 

tak i dolů.. Na počátku letošního 

roku byl plán stanoven na výrobu 

330.000 aut = bonus ve výši 

120% ( vy

tento počet kusů zvládneme do 

konce roku vcelku hravě, a to i 

bez nějakých přesčasových sobot, 

tudíž na ničem kráceni nebud

me!!! Naopak, ještě si polepšíme, 

i když spíše symbolicky. V příp

dě výroby 341.000 automobilů v 

letošním r

3,666% bonusu navíc! V řeči čísel, 

pro Op2 to dělá 779Kč do bonusu 

navíc, pro Op3 to je 832Kč k 

dobru, samozřejmě v hrubém..

na závěr jedna hádanka. Kolik 

vám tedy hodí do výplaty KAŽDÉ 

JEDNO AUTO vyrobené nad plán 

stanovený začátkem ro

Op2 to je 0,070Kč, pro Op3 c

lých 0,075Kč.. To není ani dese

ník a samozřejmě ještě v 

hrubém!!!

tu přesčasovou dřinu a práci mezi 

vánočními svátky, hodně či málo 

nechávám čistě na vás..

Patrik Fupšo
OS KOVO Hyundai Czech

Vánoční poukazy

Už jsou objednány a během týdne 

by měly dorazit. 

ne distribuce od členů výboru pro 

nejbližší spolupracovníky a poté 

bude možno si poukázky vyzve

nout na vrátnici, jak tomu bylo i 

minulý rok! Sledujte 

livě informace 

webu případně facebooku, kde 

v následujících týdnech

dny a časy 

pozor, nárok mají pouze ti, kteří 

řádně platí 

Patrik Fupšo
OS KOVO Hyundai Czech
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lektivní smlouvě je zakompono-

ván vzorec pro výpočet tohoto 

bonusu, a to jak směrem nahoru, 

tak i dolů.. Na počátku letošního 

roku byl plán stanoven na výrobu 

330.000 aut = bonus ve výši 

plácen 2x 60% ). Vyrobit 

tento počet kusů zvládneme do 

konce roku vcelku hravě, a to i 

bez nějakých přesčasových sobot, 

tudíž na ničem kráceni nebude-

me!!! Naopak, ještě si polepšíme, 

i když spíše symbolicky. V přípa-

dě výroby 341.000 automobilů v 

letošním roce získáme ještě 

3,666% bonusu navíc! V řeči čísel, 

pro Op2 to dělá 779Kč do bonusu 

navíc, pro Op3 to je 832Kč k 

ru, samozřejmě v hrubém.. A 

na závěr jedna hádanka. Kolik 

vám tedy hodí do výplaty KAŽDÉ 

JEDNO AUTO vyrobené nad plán 

stanovený začátkem roku?!?! Pro 

Op2 to je 0,070Kč, pro Op3 ce-

lých 0,075Kč.. To není ani deset-

ník a samozřejmě ještě v 

hrubém!!! Polemiku, zda je to za 

tu přesčasovou dřinu a práci mezi 

vánočními svátky, hodně či málo 

nechávám čistě na vás.. 

Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

Vánoční poukazy 

Už jsou objednány a během týdne 

by měly dorazit. Nejprve proběh-

ne distribuce od členů výboru pro 

nejbližší spolupracovníky a poté 

bude možno si poukázky vyzved-

nout na vrátnici, jak tomu bylo i 

minulý rok! Sledujte prosím bed-

livě informace uvedené na našem 

případně facebooku, kde 

následujících týdnech naleznete 

dny a časy samotné distribuce! A 

pozor, nárok mají pouze ti, kteří 

platí členské příspěvky!!! 

Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
Hyundai Czech 


