
Tak a konečně jsme se dočkali. „Hurá“ ale postupně. 

Nejdřív musíme poděkovat vedení za umožnění a 

zabezpečení prostor pro školení v Centru zdraví u hřiště. 

19. listopadu 2020 / č.82

SLOVO ÚVODEM

ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK

Nervy okolo voleb do VZO máme úspěšně za sebou, 

nervy ohledně kolektivního vyjednávání pro změnu před 

sebou.. Do toho aktuální problémy s výrobou, okolo snad 

nikdy nekončící covidová panika a s tím související 

nepřiměřené restrikce, či obsáhlá standardní agenda. No, 

veřte mi, že již nyní se těším na svátky Vánoc, a hlavně s 

tím související dovolenou..! :-) Ale přečkali jsme i 

náročnější období, tohle taky zvládneme, takže hlavně 

držme pospolu, vzájemně se podporujme a důvěřujme si! 

Protože jen tak nebudeme v určitých očích pouhá čísla a 

kusy hadru..

Také musíme poděkovat předsedovi za úsilí, které 

vynaložil v tento náročný týden. Toto školení bylo 

opravdu improvizované z důvodu toho, že bylo rozděleno 

do čtyř dnů 9.11. – 12.11. 2020, v trvání od 6:00 do 

14:00h a počet účastníků byl omezen na maximální počet 

8 + 1 na den. No ve skutečnosti bylo během čtyř dní 

uvolněno pouze 24 důvěrníků a důvěrnic a to (8,4,6,6), no 

i za to jsme rádi. Tato situace zapříčinila i to, že jsme se 

zaměřili pouze na kolektivní smlouvu a nemohli jsme s 

důvěrníky probrat i jiná témata. Plnohodnotné školení by 

pak mohlo být, ve vztahu k opatřením, na jaře.

* zmírnění krácení letního a zimního dovolenkového 

bonusu

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

VOLBY DO VZO A DARKU

Byť to tak nevypadá tak letošní volby byli velmi napínavé 

a doufali jsme v překročení 50% účasti do poslední chvíle. 

To se nakonec povedlo a předsedu zvolilo 62,89% 

platných hlasů a zbytek výboru pak 64,2% platných hlasů. 

K hlasování jste nejčastěji použili elektronickou formu 

skrze naší aplikaci a za toto také děkujeme. Na nové 

volební období byli zvoleni: 

Předseda: Patrik Fupšo

Místopředseda: Petr Tomek 

Hospodář: Jan Bacul 

Bezpečáci: Stanislav Bernacký a Jan Uherek

Členové výboru: Jaroslav Henik, Radek Endal, Zbyněk 

Popelář, Michal Kremling

STANISLAV BERNACKÝ, BEZPEČÁK VE VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI 

CZECH

NÁVRH NOVÉ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY PŘEDÁN!!!

Dlouho jsme uvažovali, jak novou kolektivní smlouvu 

vůbec koncipovat. Po čtyřech letech se totiž vyjednává i o 

její první části, která již zdaleka není pouze o odborovém 

uvolnění- prostě se bude jednat o komplet nové podobě 

kolektivní smlouvy! A co čert nechtěl, situace nyní je jaká 

je, sto ekonomů předestírá sto různých modelů a 

předpovědí, jak bude hospodářství nejen u nás, ale i v EU 

po následující léta vypadat.. Vsadili jsme tedy na jediný 

osvečený model, a při tvorbě návrhu jsme se opět řídili 

naší intuicí a citem! Ostatně, v minulosti to bylo jen ku 

prospěchu věci.. :-) Hlavně nám v tomto důvěřujte, 

protože našim výsostným zájmem je, aby dojednaná 

kolektivka byla pro naše zaměstnance v maximální možné 

míře přínosem! A to ve všech ohledech, nejen mezd.. A s 

čím do vyjednávání jdeme tentokráte?

* při dočasném omezení odbytu výrobků náhrada mzdy 

ve výši 80-ti % průměrného výdělku

* nabídková povinnost jiného pracovního místa, v nižší 

kategorizaci práce, při případné ztrátě zdrav. způsobilosti 

pro danou kategorii

* zvýšení odstupného z důvodu organizačních změn či při 

ztrátě zdravotní způsobilosti

* úprava tabulky pro vyplacení bonusu za splnění plánu, 

abychom i při nižších výrobních výsledcích nějaký obdrželi

Zvoleným funkcionářům tedy ještě jednou gratulujeme, a 

těm nezvoleným mockrát děkujeme. Naší snahou na 

nadcházející 4 roky bude hlavně spokojenost naších 

členů, protože s námi v tom nejste sami- s vámi v tom 

nejsme sami! Budeme doufat, že neúspěšní kandidáti na 

odbory nezanevřou, a i nadále nám budou oporou při 

této ( kolikrát nevděčné a nikdy nekončící ) práci! 

PETR TOMEK, MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI 

CZECH

IMPROVIZOVANÉ ŠKOLENÍ DŮVĚRNÍKŮ



Nejprve však něco málo z minulosti. Řekl by to asi jen 

málo kdo, ale historie BOZP se datuje až do 18.století 

př.n.l. Ve starověkém Babylónu v Chammurabiho 

zákoníku, který obsahoval 282 článku, některé obsahovaly 

úmyslné i neúmyslné ublížení při práci. Jeden ze zákonů 

Chamurabiho zákoníku zní: § 197 - Jestliže zlomil kost 

plnoprávného občana, zlomí mu kost. Samozřejmě je to 

jistá nadsázka a s dnešní dobou nejde porovnávat, přesto 

je to pomyslný začátek :D V 15.století př.n.l. faraón 

Egyptu Ramses III šel ještě dál a svým pracovníkům 

(otrokům), nechal dokonce poskytovat lékařskou péčí. 

Dalo by se ze starověku vypisovat kde co, ale přejdeme 

trochu v před. Trochu opomíjený Václav II český král v 

roce 1300 vydal zákoník jenž zajišťoval bezpečnou práci. 

Začali se sčítat horníci před a po směně, odvětrávat a 

odvodňovat šachta. Roku 1776 Rakousko-Uhersko 

zakázalo zaměstnávání dětí v továrnách. Dne 1.Květena 

1886 v USA pod vedením odborů, došlo k celodenní 

stávce usilující o osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty 

peněz ( do té doby 12h práce denně). To se odborům 

nakonec povedlo, ale některé protestující dělníky to tehdy 

bohužel stálo život. :( Postupem času se tato demonstrace 

začala slavit jako svátek práce po celém světě!! Největší 

převrat však nastal až v 60.letech minulého století. Hlavně 

ze stálé se zvyšujícího tlaku na produktivitu práce. Mohl 

za to i obrovský pokrok, a tlak na kvalitu produktů. To vše 

vyústilo v legislativu BOZP , tak jak jí chápeme i dnes. Proč 

jsem zabrousil do historie?? Chci abychom si všichni 

uvědomili, že vše jde neustále kupředu a bezpečnost 

práce není výjimkou. "Je potřeba se dívat kolem sebe, na 

nedostatky upozorňovat a za nápravu bojovat" Firmě 

některé nedostatky bohužel unikají!! Ať už jde někdy o 

nevhodné nářadí, nebo nebezpečné prostředí pro práci, či 

dokonce nedostatek času na vykonávanou práci. Pokud se 

kolem vás toto děje, určitě informujte v první řadě své 

nadřízené! Pokud to nepomůže, vždy jsme tady pořád MY, 

vaše ODBORY!! Né vše však lze vyřešit k plné 

spokojenosti, ale vždy vám podáme pomocnou ruku ;)

JAN UHEREK, BEZPEČÁK VE VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

VÝZVA K PODNĚTŮM BOZP

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

Mrzí nás, že jsme některé tradiční odborové akce letos 

nemohli nakonec uskutečnit.. :-( Bohužel ani ten zájezd 

do vinného sklípku či na advetní trhy nám není aktuálně 

přán, ale nezoufejte! Existuje totiž naděje, že situace v 

příštím roce bude již jiná, a my si tak vše dosytosti 

vynahradíme..! Protože i ta debata u sklenky kvalitního 

vína či horkého punče je svým způsobem důležitá a má 

smysl.. :-)

ZRUŠENÉ ZÁJEZDY

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

Všude samý problém, a to se týká i výše uvedeného. 

Vzhledem k aktuálním hygienickým nařízením totiž 

nemůžeme tyto poukázky rozdávat takovým způsobem, 

jak jste byli celé ty roky zvyklí- to je ve vyhlášených 

termínech na konkrétních halách a následně na 

personální vrátnici. Dlouho jsme hledali nějakou cestu, až 

nám jako tzv. nejmenší zlo připadne toto- letos žádný 

drobný dáreček nebude, a místo toho se hodnota 

poukázek navýší na 700Kč. Kdo na poukázky spěchá, 

může si je od 01.12.2020 osobně vyzvednout v odborové 

kanceláři. Předtím však doporučujeme kouknout na náš 

web / appku na "kalendář předsedy", ať nevážíte cestu 

nadarmo! Kdo na poukázky nespěchá, tak mu určitě 

nikam neutečou, jen je dostane později. A to až situace 

dovolí, a my budeme moci zorganizovat jejich tradiční 

distribuci, což ale klidně může býti až na jaře.. Tentokráte 

prosím ani nezatěžujte důvěrníky s tím, aby vám je 

donesli až pod nos, protože je potřeba vlastnoručního 

podpisu do jediného konkrétního seznamu. Hold se s tím 

bumeme muset takto poprat, nezlobte se na nás za to, a 

předem děkujeme za pochopení..

DISTRIBUCE VÁNOČNÍCH POUKÁZEK

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

* navýšení příspěvků od zaměstnavatele do životního / 

penzijního připojištění ( + 200 / 200 Kč )

* tam kde to má vliv, se započítává i doba strávená prací 

pod agenturou

* platnost I. obecné části na 2 roky, té II. mzdové pak na 

rok 1

Nikdy nevíte jakým směrem se ono 

kolektivní vyjednávání nakonec stočí, 

protože vždycky je to o nějakém 

kompromisu, jenž je následně 

přijatelný pro obě strany. S případnými 

soudy tedy posečkejte až bude 

dojednáno, a našimi delegáty posléze 

odsouhlaseno..! Ne nadarmo se totiž 

říká, že zajíci se počítají až po honu! :-) 

* „rouškovné“ 4 Kč / hod, pokud Společnost bude 

vyžadovat používání roušek i mimo platnost vládních a 

hygienických nařízení


