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SLOVO ÚVODEM

Čím více máme členů, tím více mě bolí ruka.. Z toho 

nekonečného podepisování potvrzení pro účely 

daňového přiznání samozřejmě.. :-) Počítám, že do konce 

tohoto týdne to budeme mít komlet hotovo, a v tom 

dalším tenhle štos "šoupneme" váženým dámám rovnou 

na mzdovou účtárnu. Takže ti členové, jenž si nechávají 

členský příspěvek srážet přímo z výplaty, se nemusí 

vůbec o nic starat! :-) Tajní členové, ale mají o starost 

navíc, protože chceme být v jejich případě maximálně 

diskrétní, a tak se musí pro potvrzení osobně zastavit do 

naší kanceláře na Pentagonu, nebo si o jeho 

elektronickou formu zažádat skrze odborový email 

odboryhmmc@email.cz . Stejně musí postupovat i ti 

"ofiko" členové, jenž si daňové přiznání nenechávají u 

zaměstnavatele zpracovávat.

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

Upozorňujeme, že po datu 31.01.2019 již nebude možno 

si tyto poukázky nárokovat!!! Musíme to totiž celé 

účetně uzavřít, a navíc máme za to, že poskytnuté více 

jak dva měsíce pro jejich vyzvednutí, jsou maximálně 

dostačující. Případné nevyzvednuté poukazy zůstávají 

normálně v účetnictví a budou použity například pro 

výplatu benefitu za významný milník atd...

POTVRZENÍ O ZAPLACENÝCH ČL. PŘÍSPĚVCÍCH

Nový rok nám z výrobního hlediska začal dosti neslavně, 

nicméně pár dní na odpočinek navíc, určitě nikomu z nás 

neuškodí..! :-) Začíná to být už takový kolorit- v první 

půlce roku máme tempo volnější ( obzvláště pak první 

kvartál ), abychom to pak v té druhé mohli zase pěkně na 

sobotních přesčasech dohánět.. Uvidíme, jak to bude 

vypadat letos, protože před námi visí stále mnoho 

otazníků ( Brexit, nový model, atd. ).. A taky se ještě 

nikdy v historii závodu nestalo, abychom ani v půlce 

ledna oficiálně nevěděli termín celozávodní dovolené! A 

neznáme jej ani v čase vydání tohoto nepravidelníku.. :-( 

Tento ročník tedy u nás v HMMC bude obzvláště 

zajímavý...
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

VÁNOČNÍ POUKÁZKY

Kdo ještě zapomněl, marodil, dovolenkoval a podobně, 

má poslední dny na to, aby si je vyzvedl!!! Převzít si je lze 

to konce tohoto měsíce v odborové kanceláři na 

Pentagonu ( rozpis, kdy jsme tam k dispozici, naleznete 

na našem webu / aplikaci ), nebo si je rovněž můžete 

nafasovat v poslední distribuční termín na personální 

vrátnici, viz níže:

30.01.
05:30-06:30 PERSONÁLNÍ VRÁTNICE, visitors 

room13:30-14:30

PLÁN ODBOROVÝCH AKCÍ V ROCE 2019

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

I letos budeme pro naše členy pořádat tradiční akce, 

takže si je někde zapište do diáře, ať nic nepropásnete! 

Tam, kde ještě neznáme přesné datum, uvádíme alespoň 

měsíc, a konkrétní den pak upřesníme později:

* sobota 23.02.- výšlap na Prašivou

* květen- zájezd do parku Energylandia v Polsku

* červen- hromadný vstup do ZOO v Ostravě

* pátek 12.07.- distribuce pivka na vrátnici

* září- odborový teambuilding

* říjen/listopad- zájezd do vinného sklípku

* prosinec- adventní zájezd do Krakova

Do toho máme v plánu i vyhlášení soutěže o lístky na MS 

v hokeji na Slovensku, a nějaké další věci, takže se naši 

odboráři opravdu mají nač těšit..! :-)



VÝSLEDKY ANKETY NA NAŠÍ MOBILNÍ APLIKACI OHLEDNĚ UPLYNULÉHO KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

Vyjednávání o nové podobě mzdového dodatku naší kolektivní smlouvy máme úspěšně ( již přes měsíc ) za námi, a tak 

jsme si i skrze naši mobilní aplikaci chtěli ověřit, že pro tentokráte můžeme být s dojednaným výsledkem opravdu 

spokojeni. Hlasovat mohl vskutku kdokoliv, a níže se tedy můžete podívat na výsledné grafy:

PETR TOMEK, MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

Nikdy se nelze zavděčit všem, to je prostě nemožné! Vždycky se musí tedy myslet hlavně na většinu, a ta je relativně 

spokojena. Zvláště pak, když ty lepší zítřky nyní nevypadají zrovna příliš růžově.. Opět a zase tedy děkujeme za 

vyjádřenou podporu, a hlavně pomoc nejen od odborově organizovaných kolegů.. SPOLU JSME SILNĚJŠÍ !!!
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Jste spokojeni s dohodnutým 
růstem základních mezd ve výši 

9,1% (2019) + 8,8% (2020) ?

Jistě, tohle u nás ještě
nebylo!

Nikoliv, čekal jsem 
daleko více…

Nevím, zda-li se mám
radovat či být smutný
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Jak vnímáte úpravu tabulky pro 
výpočet bonusu za plán?

Mělo to zůstat při
starém.

Ještě, že se to takto
změnilo a nastavilo!
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Den dovolené navíc po 
opracovaných 7-mi letech ( od roku 

2020 )
Neurazí- nepotěší

Další dobrá věc jenž
se počítá..!

I když na toto budu
mít nárok, tak to
neocením
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77%

A reakce na bonus za dvouletou 
platnost KS ve výši 40% ze základu 

(2019) + 4.000Kč (2020) ?

Mělo to být ještě
daleko více.

Vzhledem k
okolnostem,
spokojenost.
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29%

Co říkáte na dvouletou platnost 
kolektivky?

Takto mi to naprosto
vyhovuje!

Mělo se to podepsat
jen na jeden rok.

Kdyby byla možnost,
podepsal bych to i na
roky tři.


