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….… je úpln ě jedno, na co máte nárok, d ůležité je, co jste ochotni si vybojovat !!! 
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Slovo úvodem 
 
To je teda frmol.. Nachystat pou-

kázky členům na Vánoce, vypra-

covat a nahrát soubory na několik 

stovek USB klíčů, nachystat pre-

zentaci naší ankety, poslat otázky 

na pravidelné jednání, domluvit 

schůzku s bývalým hlavním eko-

nomem KOVA, a teď navíc i na-

chystat protinávrh kolektivní 

smlouvy. To je mi teda famózní 

volnočasový závěr tohoto roku! 

Ještě, že po zásluze budeme moci 

strávit svátky vánoční v kruhu své 

rodiny- Hjundé rodiny!!! � 
 
Redakce občasníku Základní Organizace 
OS KOVO Hyundai Czech 
 

Kolektivní  

vyjednávání 

Ve čtvrtek 03.12.2015 a velice 

nestandardně ( alespoň z našeho 

pohledu ) v čase 00:22h na noční 

směně mi byl zaměstnavatelem 

předán, jakožto zástupci odboro-

vé organizace, návrh nové kolek-

tivní smlouvy pro rok 2016/2017. 

Počítá s nárůstem základních 

mezd o 3,3%, navýšením příplat-

ku za mimořádnou přesčasovou 

směnu o 100Kč, a zavedením 

možnosti „směnit“ ( za peníze ) 

dovolenou nad rámec ZP. Návrh 

kolektivní smlouvy, který předlo-

žil zaměstnavatel, přesto považu-

je naše odborová organizace za 

málo korektní! Máme za to, že 

nereflektuje výrobní a ekonomic-

ké výsledky Společnosti za roky 

2014- 2015, a už vůbec zde není 

zohledněno úsilí všech zaměst-

nanců za velkou porci přesčasové 

práce, kterou na úkor svých rodin 

a osobních zájmů- zejména pak v 

druhé půlce tohoto roku, odved-

li!!! Zaměstnavatel již teď počítá s 

výrobou na příští rok ve výši 

350.000 tisíc vozů. Proto 

z předloženého návrhu nelze 

zaručit, že vyjednávání KS bude 

probíhat rychle a konstruktivně!!! 

Tímto celý kolotoč vyjednávání 

započal dříve, než jsme čekali.. � 

Protinávrh již máme nějakou tu 

dobu v hlavě, teď to jen hodit na 

papír ( ať je to formálně správně ) 

a můžeme se v klidu začít „ner-

vovat“.. ☺ Již předem děkujeme 

za plnou podporu všech zaměst-

nanců!!! 

 

 

Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

Anketa- výsledky 
 

 
 

Napínali jsme vás více než dost, 

ale konečně se nám podařilo 

nějakým způsobem dát ty stovky 

papírů a tisíce odpovědí nějak 

dohromady. ☺ Každému ze 754 

tazatelů děkujeme za projevený 

názor! Některé výsledky nás utvr-

dili v tom, že ne všechno je 

v našem světovém podniku 

v pořádku, a proto je potřeba na 

daných problémech adekvátně 

zapracovat.. 

 

1./ Odráží Vaše mzda adekvátně 
pracovní úsilí, jenž v práci vyna-
kládáte? 
ANO- 14% NE- 86% 
2./ Měla by existovat přímá vazba 
mezi některou ze složek mzdy a 
ziskovostí Společnosti? 
ANO- 95% NE- 5% 
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3./ Jste pro zavedení flexikonta 
pracovní doby v naší firmě ať už 
v jakékoliv podobě? 
ANO- 18% NE- 82% 
4./ Pro příští roky uvažujeme o 
posunutí začátku termínu kolek-
tivního vyjednávání na letní ob-
dobí. Důvodem je skutečnost, že 
mzdová uzávěrka za předchozí 
rok je vždy k dispozici až začát-
kem července. Byli by jste pro? 
ANO- 77% NE- 23% 
5./ Podpoříte aktivně, v případě 
potřeby, odborovou organizaci 
při kolektivním vyjednávání? Ať 
už podepsáním petice, nepode-
psáním předčasně podstrčeného 
mzdového dodatku, podporou 
stávkové pohotovosti apod.? 
ANO- 93% NE- 7% 
6./ POUZE PRO AGENTŮRNÍ!!! Je 
podle Vás důležitá jen výše platu i 
za cenu dlouhodobé práce pod 
agenturou, a tím nemožnost plá-
nování budoucnosti? Nebo byste 
odešli k jinému zaměstnavateli za 
sice menší plat, ale s jistotou 
práce na dobu neurčitou ( kme-
nový stav ) ? 
ANO- 87% NE- 13% 
7./ Domníváte se, že na Vašem 
pracovišti ( pozicích ) je Vám 
poskytnut dostatečný prostor a 
čas pro splnění všech úkolů- 
určených pro konkrétní pozici, 
s přihlédnutím na BOZP, kontrolu 
kvality, úklid? 
ANO- 37% NE- 63%  
8./ Setkali jste se, ze strany svých 
nadřízených, s vyhrožováním 
ohledně docházky na sobotní 
přesčasy? Pokud ano, uveďte 
v jaké formě ( např. zrušení do-
volené, přeřazení, snížené hod-
nocení ) 
ANO- 92% NE- 8% 
9./ Umí Vaši přímí nadřízení ( GL, 
TL ) konstruktivně řešit případné 
problémy na pracovišti ( úprava 
pracovních pozic, neshody mezi 
kolegy, rotace, apod. ) ? 
ANO- 58% NE- 42% 

10./ Setkal jste se v posledních 
dvou letech s případem ústrků či 
znevýhodňováním ze strany nad-
řízených vůči odborářům? 
ANO- 38% NE- 62% 
11./ Jste členkou – členem naší 
odborové organizace? Pokud je 
vaše odpověď ne, uveďte prosím, 
co Vám brání ve vstupu. 
ANO- 52% NE- 48% 
12./ Nejvíce odborové organizaci 
pomůžete tím, že se stanete jejím 
členem. Vstoupíte?   
ANO- 45% NE- 55% 

Vít Ondračka, člen výboru ZO OS KOVO 
Hyundai Czech 

Vánoční poukazy 

Tak už je máme fyzicky u sebe. ☺  

Nejbližší spolupracovníci si jej 

mohou vyzvednout u členů výbo-

ru, a poté bude možno si pou-

kázky vyzvednout na personální 

vrátnici u předsedy, jak tomu bylo 

i minulý rok, a to ve dnech 14.-

16.12. a 21.-22.12. vždy v čase 

5:30-6:30! Dovolenkářům, ne-

mocným atd. jsme ochotni je na 

vyžádání zaslat poštou. 

K poukazům budeme tentokráte 

rozdávat i flashku, na které bu-

dou nahrány aktuální a hlavně 

důležité směrnice našeho podni-

ku! Protože neznalost neomlouvá, 

a tak je i ve vašem zájmu si je 

řádně nastudovat! Například si 

můžete zjistit, jaký je adekvátní 

trest za kouření v areálu HMMC, 

nebo za spaní či zahálení během 

pracovní doby. ☺ Sledujte prosím 

bedlivě informace uvedené na 

našem webu případně facebooku, 

kde v následujícím období nalez-

nete případné úpravy dnů a časů 

samotné distribuce! A pozor, 

nárok mají pouze ti, kteří řádně 

platí členské příspěvky!!!  

Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

Soubory ke stažení.. 

Díky nedávnému školení redakč-

ního systému wordpress v Praze 

jsme se mimo jiné dozvěděli, jak 

vložit na náš web soubory a za-

heslovat k nim přístup. Odteď již 

budou veškeré zápisy z jednání, 

upravené směrnice, aktuální ko-

lektivní smlouva apod. dostupné 

online! Stačí znát pouze magické 

heslo.. ☺ Aktuální členové naší 

odborové organizace jej naleznou 

na USB klíči, který se bude rozdá-

vat spolu s vánočními poukazy, 

případní noví členové jej na vyžá-

dání obdrží emailem či zprávou 

skrze náš facebook.  

Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

PODPORA 

z Facebooku 

 

Josef Středula ( předseda ČMKOS):  

Vážení kolegové - odboráři v 

Hyundaii, máte moji jednoznač-

nou podporu při kolektivním 

vyjednávání. . Vzkaz pro ty, kteří 

stále pochybují - pokud by u vás 

odbory nebyly, tak by výsledek ve 

vaší peněžence byl velmi žalostný 

- sjednoťte se a dejte zaměstna-

vateli najevo, že si přejete jiné 

podmínky… A odborářům děkuji, 

že se nedáte a věřím, že dosáh-

nete dobrého výsledku pro vás 

všechny. ☺ 

Radek Kuchař, předseda výboru ZO OS 
KOVO Hyundai Czech 


