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SLOVO ÚVODEM KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 

Táhneme opravdu za jeden provaz? Dokažme to v sobotu 

18.03.2017 odpoledne, a vyčleňme si nejen pro sebe víkend 

bez práce! Pokud ani tohle nedokážete podpořit, tak se 

reálně obáváme, že stále nejste připraveni na adekvátní 

navýšení mezd a naopak, dáváte vedení jasný signál, že té 

práce máte i nadále málo. Veřejnou podporu nám v tomto 

konání vyjádřily i odbory z Mobisu, Dymosu a Glovisu, takže 

se před zrcadlo postavte čelem a řekněte, co vidíte..!?

Běží na plné obrátky.. Po počáteční nepochopitelné 

zdržovačce už „střílíme“ argumenty na téma mezd, a že to 

jsou tedy kolikrát pěkné salvy.. Vedení tradičně zmiňuje 

nadprůměrný plat v regionu, či obavu z budoucího vývoje 

na automobilovém trhu, my na oplátku vysokou 

produktivitu a reálná čísla průměrného operátora, která 

zdaleka nedosahují takových výšin, jak se na veřejnosti 

prezentuje. Například takový Op2 si bez přesčasů za loňský 

rok vydělal v průměru 31.402Kč! A to ještě musel mít 0 dní 

absence, 4x hodnocení B po 2.700Kč a nárok na 25 dní 

dovolené. S šesti opracovanými sobotami navíc to pak 

dělalo cca 32.563Kč.. Jen pro pořádek, firma uvádí, že v 

průměru si na dělnických pozicích přijdeme na 34.512Kč!!! 

Průměrná ZÁKLADNÍ MZDA pak v TT za rok 2016 činila 

23.593Kč- to odpovídá tomu, co nyní berou Op3.. Když si 

teď vybavím ten článek o jednom maloobchodě, tak žádná 

sláva pánové a dámy! I ten stát, který de facto formou daní 

a různých odvodů „živíme“ si letos dovolil zvednout 

minimální mzdu o 1.100Kč.. Nebo dlouhou dobu krizí 

zmítaná automobilka PSA v Trnavě- ta do základu přidává v 

průměru 6,3% v závislosti na odpracovaných letech. Kdo 

tam pracuje 0-8let dostane +891Kč do základu navíc. 8-

10let pak operátorovi udělá +1.161Kč, no a ti co tam jsou 

nad 10let dostanou +1.431Kč navíc, a to pěkně plošně! Pro 

připomenutí, naše Společnost, která je TOP co se týče 

produktivity a efektivity výroby nabízí pro Op2 přidání 

800Kč do základu.. Taky vám tady něco neštymuje? 
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ÚPRAVA BENEFITŮ PRO ODBORÁŘE

Na schůzi výboru konané v neděli 26.02.2017 jsme se shodli, že uděláme takový refresh co se benefitů pro členy týče. Takže 

aktuálně lze čerpat: každý kvartál 200Kč na proplacení účtu za sport či kulturu ( celkem 800Kč ročně ), potom příspěvek na 

účast vlastního dítěte na letním táboře ve výši 500Kč/každé dítě, vánoční poukazy v hodnotě 600Kč, co dva roky 1.000Kč na 

odborovou rekreaci, poukazy v hodnotě 1.000Kč při vlastní svatbě či narození potomka, poukazy v hodnotě 500Kč za každého 

nového člena jenž alespoň rok vydrží v odborech, a ještě každý měsíc dáme dvěma šťastlivcům poukazy na čerpání 

pohonných hmot ve výši 2.500Kč/každá. K tomu pomalu ale jistě rozjíždíme odborový paušál od T-Mobilu, takže na co ještě 

čekáte? Přidejte se k nám!!!
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A CO VY V HMMC, JSTE TAKÉ PŘIPRAVENI SE PŘIHLÁSIT O 

ADEKVÁTNÍ NAVÝŠENÍ MEZD ?!
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VYJEDNÁVÁNÍ V KII

Mnozí určitě sledujete aktuální dění v našem sesterském 

závodě v Žilině- v pěti kolech kolektivního vyjednávání se 

nedohodli, proto je nyní čeká řízení před 

zprostředkovatelem. Na středu 01.03.20 17 byl v areálu 

firmy naplánován cca 10-ti minutový happening, aby 

zaměstnanci dali vedení firmy jasně najevo ochotu bojovat 

za své adekvátní mzdy. Jak bylo z reakce firemního deníku 

KIA express patrné, toto jim nebylo moc po vůli, a proto se 

ještě před tímto dnem snížili k jednání, které nemá v 

demokratické společnosti a 21. století co dělat!

Naštěstí se této ubohosti naši kolegové nezalekli, ba naopak- 

a tak se v masivním počtu skutečně sešli aby vrchnosti 

ukázali, že to tentokráte myslí s těmi 10-ti procenty do 

základu opravdu vážně.

NÁBOR DŮVĚRNÍKŮ

Ano přesně tak, neberte je! Slovo úplatek neznamená 

pouze naducanou obálku či nový zaparkovaný vůz. Má 

mnoho podob: například lepší hodnocení, slíbení vyšší 

platové třídy ( častokrát zůstane JEN u onoho slibu ) či 

případné povýšení.. Opravdu jste za těch "pár šupů" v 

přepočtu na měsíc hrubého koupitelní? Já bych řekl, že 

máte daleko větší hodnotu, hrdost, ale také i sílu.. MY TO 

VÍME, VY TO VÍTE, ONI TO VĚDÍ!!! Bylo by nyní nanejvýš 

vhodné se zase po nějaké době semknout a táhnout za 

jeden provaz, odborář- neodborář, prostě MY VŠICHNI 

ZAMĚSTNANCI! Vedení se již uchyluje k prvním represím a 

to je teprve začátek.. Tak strašně se o svá křesla bojí, že při 

sebemenším náznaku vzdoru začnou takhle unfair kolem 

sebe kopat. :-( Nikdo netvrdí, že cesta k lepším mzdám a 

pracovním podmínkám vede růžovým sadem- to je utopie. 

Bude to těžké, bude to boj ( snad i férový ), ale šanci 

"ukopat" minimálně remízu máme, dost už bylo proher! 

Takže místo podkopávání nohou nás raději podpořte!!!

Jak již bylo avizováno, potřebujeme doplnit chybějící a strašně důležitý článek, abychom zajistili maximální informovanost 

napříč podnikem. A co, že práce takového důvěrníka vlastně obnáší? Kromě oficiálních informací bychom Ti zasílali na email i 

zprávy neoficiální- ty, které nelze sice nikde uveřejnit, ale mohou se následně díky Tvému přičinění šířit ústně. Rovněž Ti 

budou zasílány citlivější informace o fungování ZO apod.. Do budoucna bychom pak rádi zorganizovali i nějaké školení a 

zavedli symbolickou odměnu pro ty, jenž se rozhodli aktivně podpořit chod odborů. Povinností předsedy bude také prioritně 

těmto lidem odepisovat, volat, zvedat telefony. Prostě jde o vojáky v první linii! Pokud máš zájem, pošli na 

odboryhmmc@email.cz svou emailovou adresu, jenž bychom mohli spolu s Tvým jménem a pracovištěm uveřejnit na 

odborovém webu ( aby lidé věděli, na koho se jako první mohou s žádostí o informace obrátit ). Ideální stav je mít na každém 

pracovišti a směně jednoho takového člověka!

NEBERTE ÚPLATKY !!!

SLOVO PŘEDSEDY DRUHÉ ZO V HMMC

Vážení kolegové, ať již jste v odborech, nebo zatím ne 

zkuste nás podpořit takovým malým gestem a to nechodit 

na odpolední směnu dne 18.3.2017, raději si tento den 

užijte s rodinou a tak trochu i ukažte nám, že máme 

podporu Vás lidí v kolektivním jednání. Toto gesto z Vaší 

strany je pro nás klíčové v dalších kolech kolektivního 

jednání. V letošním roce máme jasně nastavenou strategii a 

chceme se podle ní držet a nic dlouze neprotahovat. Dobře 

víte, že každý rok při ks byla dle firmy nějaká krize, těžké 

prodeje do Ruska nebo ohrožení prodejů kvůli kauze 

dieselgate. Když si však otevřeme účetní uzávěrky za 

poslední roky tak vidíme, že máme každý rok více prodejů a 

větší zisky. Máme největší produktivitu práce v 

automobilovém průmyslu v ČR a ještě se nám s tím chlubí v 

časopisech, kolik jsme zato už dostali křišťálových koníků. Je 

na každém z Vás jestli chodíte do práce vydělávat, nebo 

jenom přežívat..

PETR TOMEK, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HMMC






