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SLOVO ÚVODEM

ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

Počet nakažených COVIDem zcela "nečekaně" roste, 

inflace roste, výroba roste.. Přesto všechno bychom se 

neměli ničím nechat rozhodit, poněvadž se pomalu ale 

jistě blíží čas vánoční, což je období klidu, lásky a 

pohody..! Ale než se opravdu "přepnete" do módu veget, 

tak si ještě zkuste přečíst ony řádky níže- to aby jste na 

závěr roku nic zbytečně neprošvihli.. :-)  

DISTRIBUCE VÁNOČNÍCH POUKÁZEK

Tradičně jako každý rok, rozdáváme na Vánoce našim 

věrným členům, poukázky CADHOC v hodnotě 700Kč. 

Tyto lze pak uplatnit na jakékoliv zboží v řetězcích TESCO, 

BILLA, HRUŠKA, TETA, DM atd.. Kompletní seznam 

provozoven naleznete na www.upcz.cz . Nárok na tyto 

poukázky mají všichni ti naši členové, jež mají zaplaceny 

alespoň poslední 3 členské příspěvky! Jelikož jsme nuceni 

udržovat hospodářství v zelených číslech, nemůžeme 

poukázky dávat i úplně novým členům, protože si na ně, 

jednoduše řečeno, ještě nenašetřili- logicky.. :-) A jak že 

bude probíhat samotná distribuce?!

30.11.
05:30-06:15 TRANSMISSION, rest area na 

staré hale 13:30-14:15

07.12.
05:30-06:15 ASSEMBLY, Production office- 

velká meetingovka13:30-14:15

14.12.
05:30-06:15 PAINT, Production office- malá 

meetingovka13:30-14:15

Mimo tyto termíny si lze poukázky, a to po celý měsíc 

prosinec, vyzvednout v "ouředních" dnech a časech,

v odborové kanceláři na Pentagonu! A poprosím- 

nezatěžujte členy VZO / DARKu či důvěrníky tím, aby vám 

je donesly až pod nos, protože je potřeba vlastnoručního 

podpisu do jediného konkrétního seznamu.. No a ten kdo 

je na marodce, nechť k vyzvednutí pověří nějakého 

spolehlivého kolegu, protože zasílat je Českou poštou je v 

poslední době docela riskantní, a případné reklamační 

řízení dosti dlouhé.. Pokud se k vánočním poukázkám z 

nějakého důvodu v prosinci nedostanete, budete mít 

ještě šanci si je vyzvednout v lednu, nicméně poté se již 

budou muset vyúčtovat, takže nebude šance si je 

vyzvednout třeba až v létě- tečka! :-)
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KDE JE INFLACE, NENÍ LEGRACE…

Inflace roste do nebeských výšin, a na hov*o jste tu 

kolektivku loni uzavřeli na dva roky, bo to co je 

dojednáno, ani tu inflaci nedorovná- slýcháváme často od 

těch, kteří si neumí spočítat, o kolik že příští rok ty mzdy 

skutečně porostou.. :-( Takže trocha osvěty, a pro příklad 

si rozebereme vzorového Op3 ( ve firmě 7 let ), kterých je 

v HMMC největší počet: * dubnový růst základních mezd  

+1.300Kč * jelikož příplatky za noční, všechny bonusy 

apod. jsou počítány procentuálně ze základu, to je v 

průměru dalších +377Kč navíc * +300Kč čistého do 

kafeterie * vzhledem k růstu výrobního plánu vzroste i 

bonus za jeho splnění, rozpočítáno do měsíců to udělá 

+1.324Kč.. Suma sumárům, oproti letošnímu roku v 

průměru měsíčně navíc 3.001Kč hrubého do mzdy + 

300Kč čistého do kafetérie! Jasan, žádná hitparáda to 

není,  ale neviděl bych to zase až tak černě, protože 

pokud skutečně příští rok pojedeme jak se plánuje, 

budeme mít pořádně nabito do následujícího 

kolektivního vyjednávání, které začne "už" za 11 měsíců... 

A pokud bude podpora zaměstnanců minimálně taková, 

jaké je teď jejich "remcání", můžeme dozajista očekávat 

solidní výsledek.. 🙂
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… A PROTO BĚŽÍ I "PROCESY NA POZADÍ"

Jak jsem již v nějakém občasníku v minulosti uvedl, často 

běží jisté procesy na pozadí, o kterých nelze dříve ( z 

důvodu jejich citlivosti ) nějak veřejně mluvit.. 

21.12.
05:30-06:15 WELDING, CMM room ( kontrola 

kvality )13:30-14:15

23.12.
05:15-06:15 PERSONÁLNÍ VRÁTNICE, visitors 

room13:30-14:45



SLEVA NA POPLATNÍKA

Pokud nepočítám loňské improvizované školení v centru 

zdraví, tak to bylo po dlouhých dvou letech konečně 

plnohodnotné školení svého formátu. Přesně takové, na 

jaké jsme v minulosti byli zvyklí. Naštěstí tato akce 

probíhala těsně po volbách, takže nás vládní opatření 

nijak zvlášť neomezovala. Bohužel situace na Slovensku 

byla o něco horší, a proto nás kolegové z automobilky Kia 

letos nenavštívili. No, co naplat, alespoň jsme stihli 

probrat naši agendu co se hospodaření týče. Probrali 

jsme také volby, kooptaci ohledně VZO a v neposlední 

řadě novou legislativu se současným plánem výroby na 

příští rok. Všem zúčastněným důvěrníkům děkujeme za 

jejich věcné dotazy a pozornost. Letos přijelo celkem 25 

důvěrníků, ze všech hal a směn. Jedinou výjimkou je 

lisovna, což je obrovská škoda. Snad se příští rok z této 

haly najde zástupce.

JAN UHEREK, MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI 

CZECH A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BOZP 

ŠKOLENÍ DŮVĚRNÍKŮ 18.-19.10.2021

Určitě jste to už zaregistrovali, ale přesto připomínáme 

náš nový a sportovci velmi oblíbený benefit. Firma se k 

Multisport kartě bohužel otočila zády, nicméně my jsme 

vnímali touhu některých z Vás, a tak jsme tento benefit 

přidali do naší nabídky.

Co tato karta umožňuje? Každý den máte 1x volný vstup 

do jednoho libovolného smluvního zařízení, celkem tedy 

až 31 vstupů pro nejaktivnější sportovce. V první řadě 

jsou nasmlouvány fitness centra a letní koupaliště, kryté 

bazény, nelze však opomenout ani squash, tenis, 

badminton, box, jógu, lezecké stěny, bowling, laser game, 

golf, sauny a další. Konkrétní sportoviště ve vašem okolí 

naleznete na mapa.multisport.cz. NEJPOZDĚJI do 

21.11.2021 se tak můžete zaregistrovat skrze náš 

kontaktní formulář na www.odboryhmmc.cz / mobilní 

aplikaci, protože na celý měsíc leden jsme Vám tuto kartu 

vyjednali k vyzkoušení zcela ZDARMA, a bez závazků! 

Proč to tedy nezkusit? Těm z Vás, kterým to bude 

vyhovovat, mohou pokračovat od února v placené verzi 

690,-/měsíc. Podmínkou však je uhrazení této částky na 

účet: 1015257209 / 6100 do 25.1.2022!! A pak vždy do 

25-tého v daném měsíci. ( POZOR, jde o jiné číslo účtu 

než na který tajní členové platí své členské příspěvky !!! ). 

Jako variabilní symbol pak uvedete své ID číslo a do 

zprávy pro příjemce napíšete jméno plátce + heslo 

„Multisport“. Při naší monotónní práci a jednostranné 

svalové zátěži, je právě sport pro tělo tím nejlepším k 

odstranění svalových disbalancí, protože tato rizika 

částečně eliminuje. Sportu tedy zdar!!!

JAN UHEREK, MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI 

CZECH A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BOZP 
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Samozřejmě, že nás rostoucí inflace nenechává 

chladnými, a i proto v posledních dvou měsících proběhlo 

pár několikahodinových, a mnohdy vyhrocených setkání s 

vedením Společnosti.. Nicméně prozatím žádný konkrétní 

výsledek není, a jelikož se aktuálně o tomto rozhoduje 

"jinde", nemá ani cenu teď s něčím navíc počítat. A když 

cosika přeci jen bude, tak lepší jak drátem do oka. :-) Jako 

odbory jsme totiž měly jen 3 možnosti, jak se vzniklou 

situací naložit: * vypovědět platnou kolektivní smlouvu, 

avšak je potřeba počítat s půlroční výpovědní lhůtou, a 

pak by se navíc začínalo vyjednávat od minima, které 

zaměstnancům v ČR dává Zákoník Práce * dohodnout se ( 

protistrana by musela souhlasit ) na úpravě konkrétního 

bodu ve stávající kolektivce- třeba toho, jenž pojednává o 

začátku platnosti růstu mezd v příštím roce ( v hlavě jsme 

měli posun z dubna již na leden ) * neformálně se začít 

bavit o tom, jak to udělat, aby se vlk nažral, koza zůstala 

celá, a ještě k tomu nevznikl precedens do budoucna.. 

Ruku na srdce- karty rozdány nic moc, ale přesto 

nesedíme s rukama za zády a "hrajeme".. Občas tam sice 

člověk sedí sám proti sedmi, nicméně kdo se bojí, nesmí 

do lesa!:-)

MULTISPORT KARTA

HISTORIE SE OPAKUJE
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Kádrování.. Přesně to se totiž opět a zase děje! A jen kvůli 

toho, že to sami jako občanská společnost vůbec 

dovolíme- ostatně, lidstvo jako takové je totiž beznadějně 

nepoučitelné.. Důvody jsou sice rozdílné, průběh však 

totožný, viz žluté hvězdy za nacismu, červené knížky za 

komunismu, nebo covid pasy za demokracie.. Bez ohledu 

na režim, tohle je prostě HNUS!!! Vyzývám tedy každého, 

vzepři se režimu, nekádruj, ale respektuj bližního svého! 

Protože když to zajde až moc daleko, cesta nazpět bývá 

hodně zdlouhavá a bolestná..

Každý daňový poplatník má nárok na základní daňovou 

slevu. A to bez ohledu na příjmovou, životní nebo 

rodinnou situaci. Při meziročně shodném příjmu zaplatí 

všichni daňoví poplatníci za příští rok méně na dani z 

příjmu fyzických osob. Za rok 2022 bude činit sleva na 

poplatníka nově 30.840 Kč ( v letošním roce činí 27.840Kč 

), což je +250Kč do výplaty měsíčně navíc. Jako 

zaměstnanci se nemusíme vůbec o nic starat, o 

potřebnou úpravu se totiž postará sama mzdová účtárna.

JAN UHEREK, MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI 

CZECH A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BOZP 


