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po vašem boku již od roku 2008… 
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Slovo úvodem 
 
Léto pomalu dobíhá do finiše, 

celozávodní dovolená tam je již 

dávno, a my tu pro vás opět má-

me pár řádků.. Brzy nás čekají 

volby do výboru, poté již příprava 

na vyjednávání další kolektivní 

smlouvy, Vánoce.. Stres, nervy a 

takhle to je stále dokola, ale ne-

předjímejme.. Raději si spravíme 

chuť a vylosujeme nějaký ten 

víkendový poukaz!!! ☺ 
 

S NÁMI V TOM NEJSTE 
SAMI - S VÁMI V TOM 
NEJSME SAMI !!! 
 
Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

 

Víkendový 

poukaz 
 

Po delší odmlce tu máme další 

výherce víkendových poukazů.. 

Losovalo se za uplynulé měsíce 

březen až srpen, tj 12 jmen! Ještě 

než níže uveřejníme výherní listi-

nu, tak bych rád upozornil minulé 

výherce, že stále evidujeme ně-

kolik jednotlivců, jenž si žádný 

poukaz nenechali proplatit! Při-

pomínáme, že vybrat si lze ze 

dvou variant a to: 

1.- pobyt si vybere dle vlastního 

výběru a my Vám pak zpětně 

oproti předloženému účtu pro-

platíme danou částku, nebo: 

2.- nepohrdnete poukazem pří-

mo od nás, a to aktuálně do RS 

Budoucnost na okraji Frýdlantu 

nad Ostravicí.. Více fotografií a 

informací o ubytování v tomto 

zařízení naleznete na 

http://www.rsbudoucnost.cz/ 

Poukaz na pobyt zahrnuje: 

• ubytování ve dvoulůžko-

vém pokoji (2 noci) 

• snídaně pro 2 osoby (2x) 

• vstup do Wellnes centra 

(1,5h) 

• hydromasážní perličková 

koupel (1x/os.) 

• romantická večeře při 

svíčkách 

A zde již slíbení šťastlivci: Lipov-

ský Rudolf- ASSY, Gurská Hana-

ASSY, Přibyl Lukáš- TM QC, No-

váková Veronika- ASSY, Tajný 

člen číslo 82, Král Ladislav- 

PAINT, Kratochvíl Lukáš- 

PAINT/WELDING QC, Slonka Mi-

chal- WELDING, Potyka Miroslav- 

ASSY, Wrublová Hana- PAINT, 

Varčok David- PRODUCTION 

CONTROL, Maťus Jan- PAINT. 

Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 

VOLBY 2016 

 
 

Koncem září nás čekají volby do 

výboru základní odborové orga-

nizace. Vzhledem k velkému po-

čtu přesčasových víkendů jsme se 

rozhodli je uspořádat přímo 

v areálu Společnosti tak, jako 

tomu bylo již v roce 2010. Účast 

tak bude umožněna všem našim 

členům a to přímo v pracovní 

době. Tajní členové pak mohou 

volit před nebo po začátku své 

směny, a to z důvodu zachování 

jejich anonymity ( nejspíše přímo 

na personální vrátnici ). Technic-

ké detaily ještě spolu s vedením 

dolaďujeme, ale patrně budou 

volby rozloženy do vícero dní a 

míst tak, abychom co nejméně 

narušili chod výroby.  

Podrobnější informace se dozvíte 

během následujících týdnů skrze 

nástěnky, odborového webu a 

facebookového profilu!  

Případní zájemci o kandidaturu 

na některý z postů ve výboru 

nechť neváhají, a oznámí nám to 

nejlépe skrze odborový email, 
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nejpozději do neděle 18.09.2016! 

Případní zájemci by měli mít ale-

spoň základní znalost Zákoníku 

Práce, všeobecný přehled, umění 

práce s počítačem a hlavně chuť 

pracovat pro druhé, i když díků 

se téměř nikdy nedočkáte, ba 

spíše naopak. A co můžete oče-

kávat? Příspěvek na telefonní 

paušál, měsíční odměnu pro čle-

na výboru, nějaké to odborové 

školeníčko, cca 1x ročně zdvoři-

lostní oběd s vedením Společnos-

ti, hodiny ztraceného volného 

času, a někdy i nervy v kýblu ( 

platí pro slabší povahy ). ☺ Takže 

zájemci neotálet a šupajdó se 

přihlásit! Ať máme z čeho vybí-

rat.. 

 
Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 
 

Spojení se 
nezda řilo 

V poslední době jsme se snažili 

obě odborové organizace najít 

společnou řeč s firmou o sloučení 

do jedné jediné odborové organi-

zace tak, jak nás i při podpisu 

kolektivní smlouvy požádal sám 

pan prezident HMMC. Naše poža-

davky byly, abychom mohli dobře 

vykonávat činnost odborů, pomá-

hat zaměstnancům, více se mezi 

nimi mohli ukazovat, mít schůzo-

vou činnost v pracovní době atd. 

To jsou základní věci, které u nás 

stále chybí. Snažili jsme se najít 

společnou řeč, ale MARNĚ!!! Po-

slali jsme společný dopis vicepre-

zidentovi společnosti aby ještě 

zasáhnul a přijal naše požadavky, 

ale doposud jsme nedostali od-

pověď, ustoupili jsme dokonce i 

v některých sporných bodech, ale 

bylo to zbytečné.. 

Radek Kuchař, předseda výboru ZO OS 
KOVO Hyundai Czech 
 

Školení v MB 

 

Ještě před dovolenou jsme na-

vštívili automobilku Škodu v 

Mladé Boleslavi a absolvovali 

školení na odborová témata. Při 

této příležitosti jsme se setkali 

právě také se zástupci Odborů 

KOVO MB. Přivítal nás předseda 

Jaroslav Povšík spolu 

s místopředsedou Josefem Zmr-

halem a profesními kolegy. Zají-

maly nás zejména systém měření 

zátěže zaměstnanců ve ŠKODA 

AUTO problematika ergonomie 

práce a zátěže zaměstnanců. 

Hlavní diskuse probíhala právě o 

oblasti BOZP z hlediska zátěže 

zaměstnanců, svalové lokální 

zátěže a časový snímek práce. Co 

nás zaujalo na setkání se zástupci 

Odborů KOVO MB?  Pan předseda 

Povšík nás seznámil se strukturou 

Odborů KOVO MB. Velmi nás 

zaujal celý systém spolurozhodo-

vání. Takové pravomoci a mož-

nosti spolurozhodování, jako mají 

Odbory KOVO ve Škodovce, my 

máme bohužel zatím jen dle zá-

koníku práce. Dokonce si vybírají, 

agenturní firmy nebo personální-

ho ředitele. Pochopitelně je to 

dáno také dlouholetou tradicí 

firmy ŠKODA a partnerstvím 

s Volkswagenem, naše firma je 

výrazně mladší, vyrostla na zele-

né louce a přesto se snažíme 

postupně prosazovat zájmy za-

městnanců. Děláme postupné 

kroky kupředu.  

Také jsem se omluvil, že Hyundai 

jako konkurenční značka proti 

firmě ŠKODA poměrně ostře a 

někdy nevybíravě vymezuje, měli 

bychom se chovat fair play. Byla 

nám přislíbená další spolupráce. 

Radek Kuchař, předseda výboru ZO OS 
KOVO Hyundai Czech 

 
Pravidelné jednání 
 

Jak jste jistě z webu či samotného 

zápisu již zaregistrovali, každý 

měsíc máme s vedením Společ-

nosti pravidelné jednání na aktu-

ální témata. Avšak né vždy je 

jednoduché navolit dotazy tak, 

aby ukojily zvědavost všech na-

šich zaměstnanců. Proto bychom 

vás chtěli vyzvat k větší aktivitě! 

Máte-li nějaký dotaz, podnět 

apod., neváhejte nám jej zaslat 

na odborový email! My jej případ-

ně redakčně upravíme a na dal-

ším jednání předneseme.. Odpo-

věď si pak již budete moci dohle-

dat v zápisu z tohoto jednání.. 

 
Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 
 

Podzimní benefit 
Stejně jako v létě, tak i na podzim 

si naši členové mohou nechat 

proplatit účtenky z oblasti kultury 

či sportu a to do výše 200Kč. 

Předat jej lze i nadále některému 

ze členů výboru, avšak rychlejší a 

pohodlnější jsou následující vari-

anty: 1./ doklad o zaplacení vložit 

do obálky, připojit jméno, halu, 

ID číslo, číslo bankovního účtu a 

vhodit jí do schránky umístěné 

přímo na personální vrátnici. 

2./ ještě komfortnější je však 

doklad naskenovat, připojit výše 

uvedené indicie a zaslat na odbo-

rový email! 

 
Patrik Fupšo, místopředseda výboru ZO 
OS KOVO Hyundai Czech 


