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SLOVO ÚVODEM

ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK

Pane pojďte si hrát! Tak tuhle hlášku jsem často jako 

malý hoch slýchával v biografu.. No a zatím, co na tom 

plátně si téhda hráli dva medvídci s balonem, my si tu 

poslední dobou při jednáních s vedením hrajeme s čísly.. 

Ano, kolektivní smlouva je uzavřena na dva roky a je tedy 

nějaký ten pátek ještě platná, ale- stejně tak je v ní 

ustanovení, které po dohodě obou stran umožňuje 

úpravu jednotlivých bodů i v průběhu její platnosti.. A kdy 

jindy než teď, by bylo maximálně vhodné otevřít a upravit 

bod ohledně nárůstu základních mezd, hm? Zvláště pak, 

když se více než razantně změnily hlavní ekonomické 

ukazatele, se kterými se v posledním kolektivním 

vyjednávání pro rok 2022 počítalo.. Schválně je 

připomenu: předpokládaná inflace 2-2,5% ( dlouhodobý 

cíl ČNB ) a roční plán výroby cca 270.000 aut.. V 

novoročních projevech největší "šajby" naší Společnosti 

děkovali stávajícím zaměstnancům za jejich úsilí a 

blablabla, korejského prezidenta nevyjímaje. Nuže, 

koukněme se na ten vděk pěkně z blízka.. Již od září totiž 

proběhlo několik neformálních jednání na dané téma, 

avšak bezúspěšně. I proto jsme v prosinci loňského roku 

už i oficiální cestou ( na pravidelném jednání ) navrhli 

úpravu bodu kolektivky ohledně nárůstu základních 

mezd. Ten měl v součtu ( nejrozšířenějšímu Op3 ) přinést 

za celý letošní rok, nějakých 8.000Kč nad očekávání ( již 

dříve dojednaný růst ) navíc. Odpovědí nám však bylo 

něco jako vztyčený prostředníček.. Přeci za roky 

2021/2022 vám mzdy porostou v součtu o více jak 17%, 

prsili se, a i do zápisu zvěčnili.. A ano, měli svým 

způsobem pravdu. Částečnou, protože jde o dosti 

povrchní ukazatel.. Vždycky říkám, každá mince má dvě 

strany, takže to co již neřekli, je skutečnost, že podruhé 

během tří let nám v HMMC budou reálné mzdy pro TT 

klesat!!! Pro neználky- reálná mzda je růst mezd očištěný 

o inflaci.. I proto jsme na lednovém pravidelném jednání 

opět vznesli dotaz, zda-li jsou si i nadále svým stávajícím 

postojem ( domnělým "vděkem" ) jisti. Odpovědí nám 

bylo ze začátku jen mlčení, na pozadí pak zaznělo nějaké 

to šušknutí o podpásovce či co, a poté strohá poznámka, 

že v daný čas nejsou připraveni na toto téma jednat, a 

prý probereme na dalším jednání..

HRÁTKY S ČÍSLY

Ani to nechceme nazývat benefitem, protože o tohle 

vážně nikdo z nás nestojí.. 🙁 Sice v našich luzích a hájích 

nejde úplně o moc častý jev ( chvála tomu a klepu na 

dřevo !!! ), nicméně i pro tyto případy bychom byli rádi 

připraveni, a měli toto nějakým způsobem nastaveno.. 

Tudíž, pokud někdy spadnete do dané invalidity, rádi vám 

alespoň do začátku této těžké životní etapy pomůžeme, a 

to jednorázovým darem ve výši 33.000Kč. Přece jenom, v 

daný moment téměř jistě přicházíte o stávající 

zaměstnání.. 🙁  Stejnou částku pak věnujeme i přímým 

pozůstalým, pakliže tento svět nedejbože opustíte 

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

Trošku symbolicky, poslední den v prvním měsíci nového 

roku, zde pro vás máme další číslo našeho nepravidelníku. 

No a s tím souvisí jistá dávka informací, které třeba již 

někde i zazněly, ale určitě si nezaslouží, aby jen tak lehce 

upadly v zapomnění.:-) Navíc, v sobotu 15.01. se 

uskutečnilo každoroční "výjezdní zasedání" členů Výboru 

a DaRKu, na kterém jsme ( mimo jiné ) probrali  naši 

plánovanou činnost pro rok 2022, takže se vás v 

budoucnu pokusíme o těchto vytyčených dílčích krocích 

postupně informovat..
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

POTVRZENÍ O ZAPL. ČL. PŘÍSPĚVCÍCH

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

INVALIDITA III. STUPNĚ / SMRT ČLENA

Každoroční klasika- za aktuální ofiko členy standardně 

automaticky a v termínu dodáme na mzdovou účtárnu = 

nemusíte se vůbec o nic starat. Za tajné členy nikam nic 

nedáváme a pouze na vyžádání dotyčných osobně  

předáváme / elektronicky zasíláme. Totožný postup je 

pak i u těch, jež si dělají daně z různých důvodů sami..



JAN UHEREK, MÍSTOPŘEDSEDA A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BOZP ZO OS 

KOVO HYUNDAI CZECH

I. LETOŠNÍ ODBOROVÁ AKCE

Ve zdravém těle zdravý duch, říkává se v dobových 

týdenících.. Tož neseďte o víkendu doma, vezměte 

rodinku či kamarády, a pojďte se s námi projít na 

dominantu tyčící se nad našim světovým závodem! Jde se 

za každého počasí, protože ten kdo zvládne pracovat v 

HMMC, vydrží už opravdu všechno a nějaký déšť či vichr 

na horách jej přeci nerozhází.. 🙂

DATUM: sobota 19.02.2022 

Už je to nějaký čas, kdy jsme vám poslali první e-mail 

skrze systém Trewis. Někteří s napětím očekávají souhrn 

informací prakticky pořád a jiným je to zase docela jedno. 

Ať se řadíte do kterékoliv skupiny, věnujte prosím těm 

pár řádkům alespoň chvíli svého času. Může se stát, že 

přijdete o dost zásadní informace. :( Vy, kteří jste s námi 

na palubě už delší čas a zmiňovaná pošta vám nechodí, 

neváhejte nás jakkoliv kontaktovat- vše dáme do pořádku.

Data a místa jsou orientační, a s blížícím se datem jejich realizace ještě 

může dojít k nějakým dílčím úpravám..

Já jsem sice všemi deseti pro kvalitní sociální dialog, ale 

dosavadní postup je z jejich strany jen klasická 

zdržovačka, nic víc. Přesto, aby zaměstnanci i v budoucnu 

uměli rozlišit mezi nablýskaným PR a realitou, předložili 

jsme na posledním jednání tabulku reálného nárůstu 

mezd v TT za poslední 3 roky. Pěkně obě strany mince: 

Chci, a i budu následující kolektivní vyjednávání veřit ( 

začínáme na podzim letošníh roku ), že se zaměstnanci již 

nenechají obalamutit naleštěným jablkem.. Že si 

vzpomenou na ten "vděk", kdy při růstu výroby a UPH, 

ještě většího růstu inflace, miliardových čistých ziscích, a 

desetitisícových dotacích do kapes nováčkům, ukázala 

firma stávajícím zaměstnancům ten škaredý prst.. Protože 

odbory jsou silné jen toliko, nakolik jste silní vy sami! My 

tu cestičku proklestíme, vyšlapeme a vám ukážeme, ale 

projít po ní už musí každý jednotlivec sám.. PODPOŘ NÁS, 

A PODPOŘ TAK I SEBE !!!
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

TERMÍNY ODBOROVÝCH AKCÍ 2022

I letos se držíme zavedeného a relativně osvědčeného 

modelu, nicméně pár dílčích změn tady přeci jen je. 

Poprvé v historii si chceme vyzkoušet organizaci 

dvoudenního zájezdu do vinného sklípku ( tedy i s 

přespáním ) no a potom i hromadného adventního 

zájezdu čistě po železnici.. :-) 

sobota 19. února výšlap na Prašivou ( viz výše )

neděle 22. května autobusový zájezd do Energylandie v 

Polsku

ČAS: 11:00- 14:00 hod

DOPRAVA: samozřejmě pěškobusem

Ve výše uvedeném čase bude pro naše členy a jejich 

rodiny otevřený účet na občerstvení, jež na chatě 

aktuálně poskytují. Avšak objednat si půjde až po 

předložení naši členské karty OS KOVO, či alespoň 

nahlášení hesla ( stejné jako to pro přihlášení do 

zaheslované sekce na našem webu ). Rezervaci stolů 

provozovatel neumožňuje, takže každý nechť se nahoře 

usadí dle libosti- třeba i venku na pařez.. 🙂

E-POŠTA

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

neděle 19. června dětský den v ZOO Ostrava

pátek 15. července akce „plech do ruky“ na personální 

vrátnici

sobota 03. září odborový teambuilding v Palkovicích

sobota 29.-30. října dvoudenní autobusový / vlakový 

zájezd do vinného sklípku u Břeclavi

neděle 11. prosince vlakový zájezd na adventní trhy do 

Krakova v Polsku


