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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 
 
Možná trošku symbolicky, pro vás 

máme další číslo našeho nepravi-

delníku. Dnes je to totiž přesně 8 

let, co na vlastní kůži zakouším 

výrobní a sociální politiku našeho 

světového závodu!!! Kdybych měl 

teď sepsat paměti, co jsem tu za 

tu dobu zažil, tak věřte, že Bible 

by byla čtením na méně stránek! 

☺  Ale času prozatím není, takže 

si to nechám na důchod, tedy 

pokud se jej vůbec s takovou 

dožiju… 

 
Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

 

Kolektivní  

vyjednávání 

Všechno to kolem nabralo 

nečekané obrátky, Společnost 

nám, na pátečním jednání, na stůl 

položila definitivní nabídku, přes 

kterou již údajně nejede vlak, a to 

i z „korejské“ strany!!! Snaha 

uzavřít novou podobu kolektivní 

smlouvy v co nejkratším termínu 

je zde opravdu enormní, a tak 

tentokráte upustili od taktiky 

„navrhujeme zvýšení o 0,0001%“ 

po každém kole jednání.. Za což 

jim samozřejmě děkuji, ovšem 

otázku, zda je to moc nebo málo, 

již nechávám na samotných 

zaměstnancích, potažmo našich 

členech! Je totiž úplně jedno, co 

si myslím já, pro další směrování 

vývoje je totiž nejdůležitější 

názor většiny!!! 

  

A co nám tedy v tom „ranci“ 

všechno nabízejí?! Pokusím se to 

shrnout stručně a jasně od 

začátku:  

 

1/ navýšení by bylo platné již 

k 1.3., tj. o měsíc dříve 

2/ uvolnění členů výboru pouze 

k činnostem, jenž se budou hodit 

Společnosti samotné ( viz můj 

komentář v zápisu ) 

3/ nově bude na vrátnici 

umístěna schránka pro odborové 

tiskopisy 

4/ Společnost bude s odbory 

projednávat podmínky pro převod 

agentúrních zaměstnanců 

5/ úprava podmínek pro 

odstupné při ztrátě zdravotní 

způsobilosti 

6/ při nadměrném opotřebení 

OPP nárok na bezplatnou výměnu 

za nové ( hlavně brýle, rukavice 

atd. ) 

7/ navýšení základních mezd 

v průměru o 3,8%. V TT je to poté 

rozděleno takto:  Op0+600Kč, 

Op1+700Kč, Op2+800Kč, 

Op3+900Kč, OpM4+900Kč, 

TL+1.100Kč, GL+1.200Kč, 

GLM+1.200Kč 

8/ bonus za plán navýšen o 7% 

 ( ze 120-ti na 127% ) pokud se 

splní cíl 350.000 vyrobených aut. 

Jestli ale lidé nebudou chodit na 

přesčasy, tak se v pracovní dny 

vyrobí cca stejně co v loni a 

budeme na tom naopak hůře  

( bonus bude pouze 110% ) !!! 

9/ zvýšení docházkového bonusu 

o 100Kč 

10/ nárůst příplatku za 

mimořádnou směnu ( MS ) na 

600Kč. Za ty výrobní ještě další 

progresivní navyšování:  

1-3 MS: 600Kč 

4-6MS:  700Kč 

7+ MS:  800Kč 

Ke každému  tomuto levelu ještě 

+200Kč, pokud půjde o směnu 

odpolední. Například, pokud 

odpracuji 3 ranní soboty, a pak 

půjdu na sobotu odpolední  

( výrobní!!! ), dostanu 

700+200Kč, tj. 900Kč příplatek. 

Tohle vše bez flexikonta pracovní 

doby..! 
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11/ skupina zaměstnanců „die 

maintenance“ bude nově mzdově 

zařazena do stejné skupiny jako 

údržba 

12/ možnost „prodat“ část své 

dovolené. Kdo by si jí chtěl 

naopak „přikoupit“ - má smůlu 

 
Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

 

Bojová porada !!! 
 

 
Vy, jenž jste naši členové, 

neváhejte dorazit na členskou 

konferenci!!! Podebatovat, 

popřemýšlet.. Jako každým 

rokem, tak i letos potřebujeme 

znát váš názor, jak postupovat 

dále!!! Podepsat, podepsat 

s podmínkou, nepodepsat.. Hosty 

budou opět i zástupci 

Společnosti, pánové Jiří Havlín a 

Ctirad Václavínek. ☺ Ti se budou 

snažit vás, jako i v předchozích 

týdnech nás přesvědčit, že v tom 

ranci již více není.. 

 

KDY: sobota 06.02.2016 

KDE: restaurace Carbon, Pionýrů 

2297, Frýdek-Místek ( naproti 

hotelovému domu Paskov, poblíž 

Jysku a Penny ) 

V KOLIK: 16:00h s ohledem na 

předchozí páteční noční směnu 

 

Tradiční schůze v Křivém psovi 

bohužel není možná, jelikož 

začala plesová sezóna a termín 

byl již obsazen. �  

 

 
 
Radek Kuchař, předseda výboru ZO OS 
KOVO Hyundai Czech 

Podepisování 
dodatků 

Netušíme, jak v sobotu dopadne 

hlasování o návrhu nové kolektiv-

ní smlouvy, na jakém případném 

dalším postupu se domluvíme 

atd., jedno ale víme zcela jistě. A 

to neplatí jenom pro letošek, ale i 

roky následující: 

NIKDY NEPODEPISUJTE  

ZAMĚSTNAVATELEM NABÍZENÝ 

DODATEK K PRACOVNÍ SMLOUVĚ 

DŘÍVE, NEŽ BUDE PODEPSÁNA 

SAMOTNÁ KOLEKTIVNÍ 

SMLOUVA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Sice nám bylo vedením Společ-

nosti slíbeno, že již nikdy to ne-

bude probíhat tak, jako před 

dvěma léty, samotnou možnost 

jako takovou však nezavrhují!  

Takže pokud to přesto většina 

zaměstnanců udělá, ihned kon-

číme vyjednávání, podepisujeme 

a hotovo. A pro příští rok nebu-

deme vyjednávat vůbec, jelikož to 

je „pouze“ naše právo, nikoliv 

povinnost!!! Tento radikální pří-

stup si samozřejmě budeme ještě 

chtít potvrdit od našich členů na 

„bojové poradě“.. Takže né, že 

nás:  

 

Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 
 

Víkendový poukaz 

Dlouho jsme z organizačních 

důvodů nelosovali, to ovšem ne-

znamená, že jsme na vás zapo-

mněli! ☺ Rozhodli jsme se, že za 

měsíce říjen, listopad, prosinec 

2015 a leden, únor 2016 budeme 

losovat přímo na členské konfe-

renci. A to tentokráte pouze 

z přítomných členů, jelikož každý 

má nejen možnost, ale i morální 

povinnost se tam v takto důležitý 

okamžik dostavit!!! Chápu, ten 

má tohle, támten onohle.. Mě se 

tam po noční taky nechce, ale co 

už, nikdy se nejde zavděčit všem 

najednou..! � 

Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

Kouzlo průměru 

Všude poslední dobou registruji 

debatu ohledně procentuálního 

navýšení. 4% je málo, 6% je moc 

atd., atd.. Já tomu říkám nic neří-

kající číslo, důležitější je samotná 

částka, a proč? Představte si, že 

spolu pracuje 10 operátorů. Pět 

jich má základ 30.000Kč a dru-

hých pět 20.000Kč. Jakou mají 

průměrnou mzdu? Sečteno a vy-

děleno, v průměru 25.000Kč, že.. 

No a co se stane, když těch 5 

s nižším základem propustím, 

hm? Průměr stoupne na 

30.000Kč, tj. o 20%!!! Přitom ti 

zaměstnanci reálně nedostali ani 

korunu přidáno, akorát musí 

makat 2x tolik. Ale v průměru 

dostali luxusní navýšení mezd.. 

Takže má rada zní: Kašli na číslo 

v průměru, protože to může taky 

znamenat, že sice dostaneš při-

dáno, ale pouze práci! Nejen MT 

zaměstnanci by nám o tomto 

mohli vyprávět.. �  

Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 


