
ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK - NEPRAVIDELNÍK VYDÁVANÝ ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO 

HYUNDAI CZECH

Vyjednávání o nové kolektivce se pomalu ale jistě začíná 

dostávat k pomyslné čáře, a my bychom se měli v 

maximální možné míře sejít a formou diskuze si ujasnit, 

jakým směrem se nadále budeme ubírat. Cílem tohoto 

setkání nebude přemlouvání někoho k něčemu, cílem je 

vyslechnout si co nejvíce možných a hlavně objektivních 

pohledů na danou věc! Zváni jsou členové obou 

odborových organizací- stejně už de facto fungujeme jako 

jedna, jen se nám to ještě formálně nepodařilo dotáhnout 

do zdárného konce. Kdo není členem, ale chce se jím stát, 

nechť dorazí také! Přihlášky budou, stejně jako bohaté 

občerstvení, k dispozici.

KDE: restaurace Křivý pes, Frýdek-Místek

KDY: neděle 26.03.2017

ČAS: od 15-ti hodin ( to není například 15:23h ! ) 

Pokud podepisujete a chodíte na přesčasové soboty, 

zvládnete podepsat i přihlášku do odborů a dojít na setkání 

lidí, kterým není lhostejná skutečnost, jak a hlavně za kolik 

se u nás bude pracovat! VŠICHNI JSTE TEDY SRDEČNĚ ZVÁNI 

!!! :-)

VYJEDNÁVÁNÍ V KII- AKTUÁLNĚ A BEZ KOMENTÁŘE :-)

21. 

BŘEZNA 

2017 

ČÍSLO 52

SLOVO ÚVODEM SETKÁNÍ ČLENŮ OBOU ODBORŮ

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO 

HYUNDAI CZECH

Děkujeme!!! A to nejen zaměstnancům HMMC, ale i těm, 

kteří nás podpořili i z jiných subdodavatelských firem! Po 

letech jste ukázali první náznak uvědomělosti, začali jste 

přemýšlet, a sami jste viděli, jak ctěně se k tomu naši 

zaměstnavatelé postavili. Proč myslíte, že tak kolem sebe 

začali "kopat"? Jednoduše se bojí, že budeme spolu 

komunikovat, spolupracovat, táhnout za jeden provaz. My 

se ale bohužel taky báli a to tentokráte o trošku více.. :-( Že 

nepovýšíme, nedostaneme hodnocení, zruší nám či naopak 

nařídí dovolenou, nařídí 16-ku apod.. Je potřeba si ale 

uvědomit, že pokud se člověk bude stále jen bát, nikdy 

ničeho významného nedocílí! To, že někdo nepovýší, tato 

možnost tu bude rok co rok- donekonečna. Hodnocení je 

tak subjektivní, že vůbec nemá cenu na něj spoléhat, natož 

se odvolávat! Dovolenou nám bohužel podle ZP mohou 

taky nařídit kdy chtějí. A tu 16-ku jde nařídit jen v pátek ( 

ranní + odpolední ) z důvodu dodržení času odpočinku mezi 

směnami. Navíc to, že dají někomu dovolenou či náhradní 

volno není žádný vážný provozní důvod a tedy příčina k 

nařízení práce přesčas!!! Je to špatná organizace 

pracovního času ze strany zaměstnavatele, tudíž z tohoto 

důvodu přesčas nařídit NELZE! Takže místo vzájemných 

výčitek si pojďme podat pomocnou ruku, silnější pomůže 

slabšímu, slabší zase bude důvěřovat silnějšímu a pojďme 

se konečně navzájem podpořit! Každý si musí zamést prvně 

před svým prahem, tohle za vás nikdo druhý neudělá!!! A 

pamatujte, odbory nejsem já, ten, či onen, ODBORY JSME 

MY = ZAMĚSTNANCI, a jací MY budeme, takové budou i 

ODBORY, nic víc, nic míň.. Takže odvahu a hlavně rozum do 

hrsti pánové a milé dámy..! :-)
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Jednoho z důvěrníků napadlo vyhlásit nějaké náborové dny. 

:-) Takže každý, kdo ve středu 22.03. a 29.03. odevzdá 

jakémukoliv důvěrníkovi, členovi výboru či mě vyplněnou 

přihlášku do naší ZO, bude ihned duševně odměněn 

dobrým pocitem, že podporuje správnou věc, a následně i 

materiálně ve formě drobného upomínkového předmětu s 

logem naší organizace. Důvěrníky a členy výboru naleznete 

přímo na provoze ( jejich seznam je uveden na webu www. 

odboryhmmc.cz v sekci kontakty ), no a mou maličost v 

tyto dny přímo na personální vrátnici, vždy v čase 05:30-

6:30h a 13:30-14:30h.. NESTŮJTE BOKEM, PŘIDEJTE SE K 

NÁM!!! A podpořte tak nejen svou výplatu.. :-)

NÁBOROVÉ BŘEZNOVÉ STŘEDY

V minulých dnech jste určitě zaregistrovali, že od 

09.03.2017 nabízí naše organizace zapojení se do T-Mobile 

programu pod hlavičkou OS KOVO. Nabízené paušály jsou 

mimálně na stejné, ne-li rovnou vyšší úrovni než nabízí náš 

podnik. Jedinou podmínkou pro využívání nabízených výhod 

je být členem naší odborové organizace, platí i pro 

agenturní zaměstnance!!! Více informací naleznete na 

našem webu www.odboryhmmc.cz v sekci benefity.

ODBOROVÝ PAUŠÁL

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA - STAV PO 6.-TÉM KOLE V JEDNODUCHÉM PŘEHLEDU


