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….… je úpln ě jedno, na co máte nárok, d ůležité je, co jste ochotni si vybojovat !!! 
 

ZO OS KOVO Hyundai Czech                                                                                                                          Odborářský občasník č. 45  strana 1 

              
 

Slovo úvodem 
 
Vážení spoluodboráři a ostatní 

zaměstnanci ( i vedoucí ).. Vstou-

pili jsme společně znovu do no-

vého roku a všichni jsme jistě plni 

očekávání toho, co pozitivního 

nám přinese. Poslední rok se totiž 

nesl pouze v duchu zrychlování 

výroby, efektivizace práce, získá-

vání všemožných certifikátů a 

samozřejmě „dobrovolných“ 

přesčasů. Každý z nás se s tím 

porval dle svého nejlepšího vě-

domí a svědomí, a když už nic 

jiného, tak jsme to přežili vesměs 

ve zdraví. Proto mi dovolte abych 

vám jménem svým i celého výbo-

ru, popřál do tohoto roku to nej-

lepší, co vás může potkat! Přeji 

vám spoustu zdraví, rodinné po-

hody a vše to ostatní, co nás drží 

v průběhu roku nad vodou. Ať 

vaši nadřízení k vám přistupují 

férově a s lidskostí, ať v sobě 

udržíte ( nebo znovu objevíte ) 

hrdost na sebe a svou práci. 

 

Jan Blahut, člen výboru ZO OS KOVO 
Hyundai Czech 

Kolektivní  

vyjednávání 

Začátkem prosince nám byl 

předán návrh nové kolektivní 

smlouvy, my den před Štědrým 

dnem Společnosti předali 

protinávrh. V první části nám jde 

zejména o omezení agentúrního 

zaměstnávání, zlepšení podmínek 

pro budoucí fungování odborové 

organizace, navýšení odstupného 

při ztrátě zdravotní způsobilosti 

atd. V druhé části požadujeme 

zejména nárůst základních mezd 

o 6%, navýšení finanční odměny 

za odpracovaný přesčas, ocenění 

seniority v letním dovolenkovém 

bonusu apod. První kola vyjedná-

vání již proběhla a my už teď 

víme, že to letos nebude vůbec 

jednoduché! � Hned ze začátku 

proběhl spor o to, kterou částí 

samotné vyjednávání vlastně za-

čne. Společnost navrhla jednat 

hned o mzdové části- prý se ne-

mohou dočkat, až nám přidají ten 

ranec peněz, a to nejlépe hned od 

ledna. ☺ Co mají za lubem, 

ovšem prozatím netušíme. � A 

my voli odboráři zase chceme, 

aby se začalo jednat od první 

stránky, stejně jako když si čtete 

noviny. Tak se tedy i stalo, a hned 

jsme narazili na první sporné 

ustanovení- podmínky pro odbo-

rovou činnost, nečekaně.. Jelikož 

prozatím netušíme, s jakou in-

formovaností proti nám vyrukují, 

pokusíme se nejen tento, ale 

hlavně i ty další sporné body více, 

než je uvedeno v zápise, oko-

mentovat. Řeknu to na plnou 

hubu, chceme naplno uvolněné 2 

členy výboru!!! Ne aby si „váleli 

vajca“ někde na kanapi 

s lahváčem v ruce, ale abychom 

se v té odborové činnosti zase 

posunuli někam dále! S rostoucí 

výrobou roste agresivita firmy a 

samozřejmě s tím spojené i pro-

blémy, které musíme čím dál 

častěji řešit! Ale kromě těchto 

„tradičních“ nešvarů se chceme 

pustit ještě do jednoho letitého 

problému, a to absence spotřeby 

normy práce. S tím souvisí zrych-

lování linek, ubírání lidí, špatně 

naměřené procesy. Po konzultaci 

s kolegy ze Žiliny víme, že je to 

běh na dlouhou trať, ale po těch 

sedmi letech výroby by bylo již na 

čase KONEČNĚ vystartovat!!! To 

se ovšem neobejde bez druhého 

uvolněného člena výboru, jenž 

bude mít tuto agendu v prvé řadě 

na starosti! Lidé si stěžují, že jim 

přibývá práce a k tomu ubírají 

kolegy. Lidé si stěžují, že jsme 

prý málo vidět. Tak tady je mož-

nost, jak to nějakým způsobem 

napravit!!! Platí zde jednoduchá 

rovnice: pokud nebude vyčleněný 

člověk, jenž se bude o toto starat, 
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nebudou žádné objektivní normy, 

a vy ( samozřejmě i my ) budete   

( -me ) makat čím dál více za čím 

dál méně peněz. Teď jsem se 

nepřeklepl, tohle téma ovšem 

rozvedu zase příště, spolu s tím, 

jak budou postupovat samotná 

jednání. Zápisy jsou k dispozici 

na našem webu, v zaheslované 

sekci „soubory ke stažení“. Naši 

členové obdrželi přístupové heslo 

na USB klíčích, které jsme před 

svátky rozdávali, zbytek si bude 

muset posečkat až info hodíme i 

na nástěnky. Jak již bylo zmíněno 

dříve, argumenty do celého vy-

jednávání máme více než pádné, 

takže teď ještě mít tu sílu- VÁS!!! 

Čím větší ta páka bude, tím více 

ta vrata do „skrblíkova trezoru“ 

pootevřeme!!! 

Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

Zamyšlení 
Před časem jsem se bavil s něko-

lika vedoucími pracovníky růz-

ných provozů o situaci ve výrobě, 

přístupu k odborářům, bezpeč-

nosti práce.. Prostě vše, do čeho 

celoročně šťouráme a co zaměst-

navatel dlouhodobě (ne)řeší, po-

případě to jsou tzv. "nepodstatné 

detaily ( v překladu: mě to za 

stolem nebolí a procenta jsou tak 

jako tak..." Došel jsem k závěru, 

že to co nás ve firmě rozčiluje, 

není ani tak otázka jednotlivých 

problémů, ale celkový syndrom 

"já s tím nic udělat nemůžu bo..." 

Uvedu ve stručnosti typický pří-

klad známý nám všem: linka je 

přetížená a zaměstnanci prostě 

nestíhají dělat to, co mají dělat 

způsoby, kterým je mají dělat ( 

kvalita, BOZP...). Zaměstnanci 

nadávají, TL nadává, ale nic s tím 

neudělá, protože je to přece v 

režii GL. Ten prohlásí, že on sám 

by chtěl vše řešit, ale má obavy, 

že poté bude, řekněme popota-

hován, protože on to může dát 

jen do režie Shift Leadera.. Ten 

zase může opáčit, že si je všeho 

vědom, že o problému a jeho 

potřebě ho řešit ví, ale vše závisí 

na vedoucím sekce.. No budu 

šetřit vaše oči, představu jak to 

funguje dál jistě již máte. Co z 

toho ale vyplívá? Že celý způsob 

řešení problémů na provoze, 

poslední dobou připomíná onu 

pohádku o řepě, kterou spojený-

mi silami nakonec zvířátka zdár-

ně vytáhla. Ale v podání HMMC 

pohádka vypadá tak, že prvních 

pár zvířátek tahá seč může, další 

jen hekají ( aby se neřeklo), ně-

které jen postávají kolem a měří 

na svých chytrých telefonech 

kolik času mezi hekáním zvířátka 

mají, a další dělají krásné reporty 

s grafy o tom, jak je vlastně vše 

v pořádku. Pomocí měření je pře-

ci jasné, že to, že řepa nejde 

vytáhnout, je vlastně chyba zvířá-

tek na začátku, protože podle 

jejich výzkumu to přeci musí 

vytáhnout již napoprvé.. Takže je 

na místě se zamyslet. Dosavadní 

trojfázový způsob:  a.) je to 

v pohodě,  b.) ojeb and GO,   c.) 

za to můžou všichni kromě mě      

prostě nemůže být dále praktiko-

ván v tak napjatém provoze, jako 

je ten náš! Doufám, že když už 

ne z dobroty srdce, tak z čistě 

praktického hlediska, si zodpo-

vědné osoby konečně uvědomí, 

že připravit obyčejným dělníkům 

odpovídající podmínky pro práci, 

je v jejich nejlepším zájmu!!! Že v 

sobě ukryjí alibismus smísený s 

obavami, a najdou v sobě odvahu 

vystoupit a říct ( ano- i svým 

nadřízeným! ) "TAKHLE TO 

PROSTĚ NEJDE!“ V momentě, kdy 

se tohle stane, bude se nám všem 

do práce chodit mnohem vesele-

ji.. Protože budeme vědět, že 

problémy se řeší, řeší se efektiv-

ně, a že máme nad sebou lidi, o 

které se můžeme opřít, a kteří 

nás nenechají padnout. 

Jan Blahut, člen výboru ZO OS KOVO 
Hyundai Czech 

Slovo předsedy 

Milí kolegové a kolegyně, předem 

vám chci popřát vše nejlepší do 

toho nového roku, hlavně pevné 

zdraví, štěstí, osobních a pracov-

ních úspěchů, pohodu a klid na 

pracovištích.. Jak jistě víte, začali 

jsme vyjednávat o nové kolektivní 

smlouvě, a tak je třeba spojit své 

úsilí s nadšením, ať to pro nás 

všechny dopadne co možná nej-

lépe.  Tedy i pro ty „ vychytralé 

kolegy“, co v odborech nejsou, 

ale případné zvýšení mzdy se jich 

bude také bohužel týkat. Snad jak 

bylo zmíněno, že do pěti let v 

platech doženeme naše sousedy 

ze Škodovky, se konečně vyplní! 

Již mají skluz 3 roky.. 

Radek Kuchař, předseda výboru ZO OS 
KOVO Hyundai Czech 

Potvrzení o zaplacení 
členských příspěvků 

Jak již bylo nedávno napsáno ve 

firemním expresu, za členy, kteří 

si nechávají odborový příspěvek 

strhávat rovnou z výplaty, toto 

předáme hromadně a řádně v 

termínu na mzdovou účtárnu, 

tudíž se nemusí o nic starat!!! 

Tajní členové a ti, jenž si budou 

dělat daně sami, nechť nás kon-

taktují ( pomocí odb. emailu nebo 

na R.Kuchar1@seznam.cz), a 

potvrzení jim bude do několika 

dní vystaveno a v el. formě zaslá-

no, případně po dohodě osobně 

předáno. 

Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 


