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SLOVO ÚVODEM

ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK

HYUNDAI- KIA SÍŤ

Opět po dvou letech jsem měl možnost si pohovořit s 

kolegy odboráři nejen ze Slovenska ( s těmi jsme ostatně v 

kontaktu neustále ), ale i Indie, Koree, Turecka, Mexika či 

Brazílie. Vzhledem k omezeným cestovatelským 

možnostem proběhlo toto "setkání" poprvé formou 

online, skrze platformu ZOOM. Stalo se tak ve dnech 17.-

18.05.2021, a to i přes prvotní potíže dané rozdílným 

časovým pásmem v jednotlivých zemích. Cca polovinu 

vymezeného časového prostoru jsme věnovali národním 

legislativám ( třeba, že někde nemají ani nic jako zákoník 

práce, a je tam- v nadsázce řečeno, možná i tzv. novodobá 

otrocká práce ), a tu druhou pak již reportům z 

jednotlivých výrobních podniků. Takovým stěžejním 

tématem však byla elektromobilita a věci s ní spojené. 

Jako kolik to ovlivní  / zruší pracovních míst a všechen ten 

greendeal okolo . Za naši stranu jsem pak na předmětném 

jednání otevřel i téma "standard práce MODAPTS", 

kterému se i do budoucna budeme ( na základě 

pozitivních reakcí zúčastněných ) věnovat daleko 

podrobněji. Třeba již nyní se pracuje na přípravě dalšího 

mezinárodního setkání, na kterém se budeme věnovat 

čistě jenom tomuto tématu. A co to vlastně ten MODAPTS 

je a proč mu chceme blíže technicky porozumět? Pokusím 

se vysvětlit laicky.. :-) Jde o pracovní standard, který se 

využívá skrze veškeré závody Hyundai a KIA na planetě. Ve 

vývojovém středisku v Korei se naměří jednotlivé pracovní 

úkony a procesy, no a tyto časové náměry se posléze 

praktikují v ostatních závodech ve světě. Když se pak s 

vedoucími pracovníky u nás na tohle téma bavíme, a to 

třeba ve vztahu k přetíženým pozicím, je nám častokráte 

argumentováno, že je to takto dáno ze země našeho 

chlebodárce, a nejde tak s tím nic moc udělat.. No a asi 

chápete, že taková odpověď nikoho moc neuspokojí, 

takže nyní máme o to větší potřebu danému standardu 

lépe porozumět. Údajně jde o oblast velice složitou a 

technicky náročnou, a už jen z toho mála, co jsem se 

doposavad na téma tohoto standardu práce ( jenž ani 

nebyl pro oblast automotiv původně vyvinut ) dozvěděl, 

mohu říci, že jsme teprve na začátku dlouhé cesty, kterou 

však stojí za to jít! 
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Pravda, je to již nějaký pátek co jsem psal poslední 

občasník.. :-( Ale těch "drobných" a neustále se měnících 

věcí se prostě děje tolik, že než by to člověk hodil slohově 

nějak do kupy, vytiskl a roznesl, tak už je to všechno zase 

úplně jinak! Tak se alespoň snažíme být aktuální online 

formou ( web / FB / appka ) a to se nám snad i obstojně 

daří.. Ostatně, současná doba této formě komunikace 

přímo nahrává.. Někdo by třeba mohl i namítnout, že 

beztak nic neděláme, není nás vidět a takové ty podobné 

řeči, ale opak je pravdou. Je to totiž jako u počítače, ty 

procesy na pozadí... Pořádně o nich při brouzdání na 

netu nevíte a přesto se dějou, a chod PC se bez nich de 

facto neobejde. Berete je již za takovou samozřejmost, že 

jejich správnou funkci oceníte teprve až tehdy, když vám 

zmodrá obrazovka a počítač klekne. Nechci, a vlastně ani 

nemohu tady rozepisovat všechny, ale jeden příklad 

takového drobného "procesu na pozadí" za všechny-  

věděli jste třeba, že tady byla velká snaha systémově a 

automaticky zakázat povyšování již po pár obdržených 

tzv. kárňácích? Jako by už nestačilo, že vás vytýkačka 

"zazdí" na několik let dopředu, tak ještě tohle. A i díky 

argumentaci, že někteří GL tyhle "záznamy o kárném 

pohovoru" doslova operátorům rozdávají jako lentilky, a 

rovněž racionálnímu úsudku jednoho ze zástupců 

managmentu, od tohoto bylo nakonec upuštěno. Zápis z 

toho jednání neexistuje, publikováno to rovněž nikde 

nebylo, ale to přeci ještě neznamená, že se to nestalo. A 

jak říkám, těch věcí je daleko, daleko větší množství, 

proto mi ono přirovnání k těm "procesům na pozadí" 

připadne více než trefné.. :-) 
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VALÁŠEK TOMÁŠ, MÍSTOPŘEDSEDA OS KOVO

EDIT: komu na mail nedorazily přihlašovací údaje, zašlete 

prosím svou aktuální emailovou adresu ( včetně jména a 

příjmení ) na odboryhmmc@email.cz, my jí v centrální 

evidenci manuálně upravíme, a po schválení změn na 

centrále OS KOVO, by vám na daný mail měly přijít 

přihlašovací údaje nové.
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Distribuci tentokráte ovlivnila ona covidová doba, a i 

proto nemohla proběhnout hromadně jak byli všichni 

doposavad zvyklí. Z tohoto důvodu se poukázky 

nerozdávaly tradiční 3 měsíce, ale rovnou 4 ( listopad až 

únor ), byť improvizovaně a v rámci tehdy platných 

opatření. Jen pro srovnání, v obdobně velkých podnicích 

se rozdávají týden, a jak si člověk nepříjde, tak smůla.. 

Ještě jednou díky všem, kteří danou situaci pochopili a 

svým aktivním přístupem nám pomohli! V lednovém 

občasníku jsme upozorňovali, že distribuce končí k 

28.02.2021, no a nebudete věřit- i teď v červnu se ještě 

najde někdo, kdo se po nich ptá! Nehledě na to, že již 

není jen po Vánocích, ale i Velikonocích! :-( Tak takhle 

jako fakt ne! Poukázky nejsou jako bonbóny, které 

jednoduše vytáhnete ze sáčku a rozdáte- váže se k nim 

docela složitá účetní agenda! Aby se totiž nemuselo dělat 

tisíc jednotlivých účetních zápisů, tak se udělá jen jeden- 

hromadný, a to za všechny, kteří si poukázky převzali ( 

těch byla naštěstí drtivá většina ). A než se tak stane, tak 

vlastně někde ( po dobu oné distribuce ) účetně lítá cca 

třičtvrtě milionu v poukázkách- tomuhle období já 

pracovně říkám "jednou nohou v kriminále".. Když se k 

tomu ještě připojí i fakt, že účetní zápisy se nemají zpětně 

měnit.. Skutečně se pak nemůže nikdo ani špetku hněvat, 

že se vánoční poukázky nerozdávají ještě i v létě! Tohle 

chtě nechtě prostě musíte lidi chápat.. A těch benefitů 

přeci máme tolik, že si to lze vybrat i jinak. :-) Ještě pro zlé 

jazyky- nevyzvednuté poukázky zde sice i nadále fyzicky 

jsou, jen již budou sloužit k vyplácení dalších našich 

benefitů ( jako narození dítěte, svadba, životní jubileum, 

doporuč a získej, případně na další Vánoce ), takže se 

určitě nikde neztratily!
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DĚTSKÝ DEN V ZOO
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Květnový zájezd do Energylandie jsme prozatím museli 

přesunout ( náhradní termín stále hledáme ), ale tradiční 

hromadný vstup do ZOO v Ostravě nám ani ten COVID 

prozatím zrušit nedokázal!!! :-) Před vstupem do ZOO 

tedy hledejte modrý altánek, kde si můžete nafasovat 

vstupenky pro celou svou rodinu. Pro upřesnění- jako 

rodinu počítáme dva dospělé s max třemi dětmi ( ve věku 

3-15 let ). Děti menší lístek nepotřebují. :-) Takže další 

tetičky, bratranci z druhého kolena apod. už si lístky musí 

koupit opravdu sami!

KDY: neděle 13.06.2021 tak, aby měli možnost se účastnit 

i členové, jenž mají v pátek noční

V KOLIK: distribuce lístků bude probíhat v čase 09:00 - 

11:00h aby jste si mohli užít celou neděli se zvířátky :-)

CENA: dospělí symbolických 20 Kč / osoba, děti 

samozřejmě zdarma. A připravte si drobné, bo měničku 

jak u automatů u sebe mít opravdu nebudeme.. :-D

Opět nakoupíme nějaká ta pitíčka, sladkosti, objednány 

jsou dokonce i nějaké drobné reklamní předměty..  Tak 

snad si onu neděli všichni pěkně užijí a zapomenete na 

každodenní, zejména pak "covidopracovní" starosti! Akce 

se samozřejmě koná za každého počasí- nejsme přeci z 

cukru.. :-)

POSUN NOČNÍ SMĚNY PŘED CELOZÁVODKOU

Do celozávodní dovolené sice ještě daleko, ale již nyní se 

první naši členové začínají dotazovat, hlavně tedy ti ze 

směny "A", jestli bude v týdnu před "zaslouženým 

odpočinkem" opět přesunuta noční směna. Odpověď zní 

ano- na základě dohodnutého a podepsaného pracovního 

kalendáře pro rok 2021 bude noční směna z pátku 23.07. 

přesunuta na neděli 18.07.2021. 
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VÁNOČNÍ POUKÁZKY? ZA TREST!

PORTÁL ČLENA OS KOVO

Vznikl nový benefitní portál pro všechny členy OS KOVO- 

clen.oskovo.cz . Tento nový portál nahrazuje původní 

benefitní portál, který vznikl zároveň s centrální evidencí 

členů OS KOVO. Zde naleznete přehledně seřazeny 

všechny výhody, které poskytuje centrálně Odborový 

svaz KOVO pro své členy. Stejně jako u původního 

benefitního portálu se veškeré výhody uplatňují i nadále 

u poskytovatelů služeb prostřednictvím členského 

průkazu OS KOVO. Mezi benefity naleznete výhodné 

nabídky z prostřednictví služeb cestovních kanceláří, 

hotelů a penzionů, lázeňství, kultury a sportu, nákupů a 

pojištění, ale také prostřednictvím služeb mobilního 

operátora T-Mobile. Sdružení na ochranu nájemníků 

(SON) Vám může zdarma pomoci v otázkách bydlení a 

tzv. Konto živelních pohrom zase při živelné události. Na 

zdejším portálu naleznete také nabídky rekreačních 

zařízení od některých ZO OS KOVO. Benefitní portál 

budeme neustále rozvíjet a rozšiřovat tak služby 

benefitního charakteru pro členy OS KOVO. Věříme, že si 

z některé nabídky vyberete tu správnou pro Vás.



  


