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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 
 
Po trošku delší době pro vás opět 

máme pár aktualit ze světa HMMC, 

tedy z podniku, ve kterém společně 

vytváříme budoucnost! I když již 

máme delší dobu po kolektivním 

vyjednávání, tak ta „okurková sezóna“ 

zase nebude tolik okurková, jak se na 

první pohled mohla zdáti. Ale o tom 

již níže v jednotlivých příspěvcích.. 

 
Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

 

NAVÝŠENÍ 

VÝROBY..?! 

Máme zde prozatím stále neoficiální 

informaci, že tento rok se má navýšit 

výroba až na 385. 000 vozů. Díky této 

indicii se po firmě nesou různé spe-

kulace o tom, jak ty auta vůbec vyro-

bíme. Nastává zde i otázka, jak chce 

tohoto navýšení Společnost vlastně 

docílit? Jak už jsem uvedl pro deník 

Mladá fronta DNES, zaměstnavatel nás 

o ničem neinformoval ani s námi nic 

neprojednal. Sami budeme žádat 

zaměstnavatele o schůzku a vysvětle-

ní proč nás neinformoval a hlavně 

jakým způsobem chce tyto vozy vyro-

bit. Další informace budou v zápise 

z jednání. Podrobnější informace 

naleznete na adrese: 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EI

A_OV9171 

Radek Kuchař, předseda výboru ZO OS 
KOVO Hyundai Czech 

Měření lokání 

svalové zátěže 

Určitě si hodně zaměstnanců všimlo, 

že na Assembly postupně probíhá 

měření svalové lokální zátěže jednot-

livých pozic- takové měření v HMMC 

probíhalo naposledy před šesti lety..! 

Od té doby se na linkách změnilo 

snad vše – nové modely aut, předěla-

né pozice a hlavně došlo ke zrychlení 

linky. To byly hlavní důvody, proč 

jsme žádali o nové přeměření pozic. 

V současné době probíhá měření na 

chassis lince a postupně se bude 

měřit i na všech dalších linkách. Kaž-

dopádně měření není nijak bolestivé, 

měřící dostane „punčochy“ na ruce a 

zaměstnanci Zdravotního ústavu si 

natočí pár minut vaší práce, jinak 

pracujete jako normální pracovní den. 

Cílem této procedůry je dosáhnout 

„rovnoměrné“ zátěže zaměstnanců 

tak, aby některý operátor nepracoval 

celý den jen na „těžkých“ pozicích. 

 
Vít Ondračka, člen výboru ZO OS KOVO 
Hyundai Czech 

 

Spokojnosť… 
 
… se line našů fabriků. Dělňasi su 

samý úsměv, tož aby tež ni, když 

podle ultrarealatom měření robijů 

enem na 90 percent. Do rachoty se 

těšijů vjacej jak na svoju starů, 

v soboty se perů o zweimale šichty.. 

Co na tym, že za rok třeba neprojdu 

na pazůry a odkopnů ich ako 

zasmolenů handru, že dětiska řikajů 

„tato“ sůsedovi, robky vzdychajů u 

kolegiáčků s opačnou šichtou..  

Nikemu přece nevadí, že v brzké době 

budů harovať zasek o něco rychlejši, 

že uberou další fachmany aby 

nagelovaní papaláši mali svoju trafiku. 

Zákony su též písané aby vyhovovaly 

hlavne nadnárodním korporacím, tych 

cypů odbořářů je naštěstí len pár 

stovek atd. atd. Hlavně aby tej většině 

nepřišla na lebeňu myšlenka, že len 

všeci spolu dohromady možu tuto 

idylku ukončiť a vrátit sa nožiskami 

zpět na zemisko, pěkně do 21.století! 

 
Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 
 

Drazí kolegové, drahé 
kolegyně.. 

 
Možná se pozastavujete právě nad 

mým oslovením. Schválně jsem zvolil 

oslovení "drazí kolegové,drahé kole-

gyně", protože následující je cíleno na 

všechny nositele ID karet co jich ve 

Společnosti máme. V posledních 

měsících náš malý státeček ve státě 

navštívilo mnoho nečekaných i čeka-

ných událostí (kuriozit). Měli jsme tu 

kontroly z OIP (Oblastní Inspektorát 

Práce), Státního zdravotního ústavu, a 

také nějaké ty VIP manévry. Také 

máme za sebou nějaké ty odpolední 

dobrovolné přesčasy (které světe div 

se, se nesetkaly s takovým nadšením 

a podporou mezi zaměstnanci). Po-

slední kvartál byl ve znamení shonu, 
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lepení pásek, a jako vždy-restů na 

kterých se v některých případech 

pracuje intenzivně již několik let. 

Naše dborová organizace spolu s 

podporou všech uvědomělých za-

městnanců i nadále bojuje s legislati-

vou a byrokratickou mašinérií, aby 

vám byla schopna zajistit lepší pod-

mínky v zaměstnání. 

Vaše podpora pro nás velmi znamená. 

Jak bylo řečeno dříve-každá odborová 

organizace je jen tak silná, jak silnou 

má podporu své členské základny. 

 

"Musíme držet všichni pospolu, nebo 

nás určitě pověsí každého zvlášť." 

Benjamin Franklin (při podpisu vyhlá-

šení nezávislosti) 

 
Jan Blahut, člen výboru ZO OS KOVO 
Hyundai Czech 

 

Zamyšlení 
 
Jak tak poslední dobou poslouchám 

kolem sebe ono věčné dilema: "mám 

jít na přesčas nebo se na to .." , tak 

mě napadá, jestli jsme pro Společnost 

skutečně nepostradatelní zaměstnanci 

jejiž práce a přínosu si váží (a dokáže 

patřičně ohodnotit), nebo jsme jen 

postradatelný inventář? Tato otázka 

se podle mého názoru nabízí sama od 

sebe. Společnost na jednu stranu 

nabízí spoustu volnočasových aktivit, 

možnost zapojit se do projektů zlep-

šujících životní prostředí atd.. Ale 

otázka je-dává zaměstnancům dosta-

tečný prostor aby mohli těchto mož-

ností využít? Dává jim jako lidem 

možnost žít i své životy a ne být 

jenom v práci? Bere se v potaz to,že 

člověk pracující na směně manuálně v 

třísměnném (nepřetržitém) provozu je 

v nepopsatelně větším fyzickém stre-

su než řekněme člověk pracující v 

kanceláři? Bere se v potaz, že mnozí 

ze zaměstnanců mají i rodiny, děti, 

koníčky, které jsou pro ně mnohem 

důležitější než-li snaha trhat rekordy 

v produkci aut? Vsadím se, že oficiální 

odpověď na tyto otázky by zněla ve 

smyslu "samozřejmě...!" Pojďme si to 

tedy rozebrat.. Před časem se řešila 

stížnost na OIP z důvodu vyhrožování 

zaměstnancům snížením hodnoce-

ní,pokud se zaměstnanci nebudou 

účastnit sobotních "dobrovolných 

přesčasů". Závěr byl takový, že k 

žádnému porušení čehokoliv nedošlo. 

No nemusíme s tím souhlasit, ale 

musíme to respektovat, bohužel. V 

naší zemi máme spoustu pravidel, 

ještě více zákonů, ale jen velmi málo 

spravedlnosti-nemluvíme ani o oné ( 

a poslední dobou téměř mýtické) 

"férovosti". 

Hodnocení, nebo chcete li-prémie 

jsou plně v kompetenci zaměstnava-

tele. A tak tady máme metodu po-

věstného cukru a biče. Když kůň 

nechce táhnout,tak ho buďto uplatíte, 

nebo ho přetáhnete bičem po hřbetu. 

Tato metoda má z hlediska zaměst-

navatele bezesporu své výhody. Na-

příklad pokud budete dávat cukr jen 

omezenému počtu koní, tak ostatní 

koně (chytrá zvířátka) budou chtít 

pracovat ještě více-protože třeba 

jednou dostanou taky. Ti koníci, kteří 

jako vyvolení dostávali cukr pravidel-

ně, se budou chtít strhat, aby náho-

dou o přísun svého cukru nepřišli. To 

bude zároveň sloužit jako odůvodnění 

občasného použití biče na ty koně, 

kteří nemohou, nebo nechtějí. 

Protože staří, nebo moudří koně si už 

dávno spočítali, že je jedno kolik 

nebo jestli dostanou cukr. Stejně 

nakonec pocítí bič. Protože ať táhnou 

jak táhnou, stejně jim budou nakládat 

víc a víc nákladu. A ti co dávkují jak 

cukr, tak bič se stejně tak jako tak 

svezou. A jaká je tedy pointa této ne 

zrovna úsměvné analogie (operátor-

kůň)? Koně jak bylo řečeno mohou 

tahat nadstandartně, mohou tahat jen 

tak aby se neřeklo a zapomenout na 

cukr(i seno ujde), nebo mohou jedno-

ho krásného dne padnout v zápřahu a 

už nevstát.. Ale na rozdíl od koní mají 

operátoři možnost do toho mluvit. 

Mohou přímo prostřednictvím odbo-

rové organizace ovlivnit v jakých 

podmínkách a za kolik budou "tahat". 

Jen se přestat bát biče a uvědomit si, 

že cukr je sice fajn,ale ta kára co 

taháme je čím dál tím větší, a také ji 

musíme tahat čím dál tím rychleji...! 

Schválně mí drazí operátoři a operá-

torky (ne koně)... Kdy asi padnete vy? 

Na závěr bych rád poděkoval všem 

vedoucím pracovníkům, Gl, Tl, kteří 

při plánování přesčasových směn 

přihlížejí na to, že pod sebou mají 

lidské bytosti a nenutí nikoho tahat 

víc než musí. Vím že i vy okoušíte 

cukru i biče. Kéž by vás takových bylo 

víc. S přáním rovných cest a pevných 

zad.. 

Jan Blahut, člen výboru ZO OS KOVO 
Hyundai Czech 

 

Schránka na vrátnici 
 

 
 

Pro lehčí a rychlejší přehled vašich 

dotazů, návrhů a připomínek jsme 

dojednali u zaměstnavatele skříňku 

kde můžete vhazovat své dotazy. 

Jelikož nemáme možnosti jako za-

městnavatel mít na každé hale 

schránku, proto je tato schránka 

umístěná na personální vrátnici. Pro 

lepší zpětnou vazbu zanechejte svůj 

kontakt přímo u dotazu. Tímto bu-

deme moci operativně odpovědět na 

vaše návrhy a dotazy. Nemějte strach, 

vaše iniciály nebudeme zveřejňovat!!! 
 
Radek Kuchař, předseda výboru ZO OS 
KOVO Hyundai Czech 
 

Letní benefit 
 

Nezapomeňte, v měsících červen až 

srpen se proplácí např. plavání, wel-

ness, fotbal, squash, fitko, divadlo, 

koncert, kino, rybaření apod. max do 

výše 200Kč + 500Kč další příspěvek 

na dětský tábor či školu v přírodě..! 

Účtenku lze předat některému ze 

členů výboru nebo ji naskenovat, a 

spolu s číslem vašeho bankovního 

účtu zaslat na odborový email! 

 
Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 


