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SLOVO ÚVODEM

ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK

Nemá cenu si nic nalhávat- doba je zlá, ať už tedy máme 

na mysli tu politickou, či ekonomickou rovinu.. :-( 

Nicméně je potřeba pamatovat i na to, že vždycky může 

být ještě hůře! Ale jak by řekl klasik- vše zlé je taky k 

něčemu dobré.. :-) Lidé si více pomáhají, jsou 

ohleduplnější, a rovněž i odhodlanější dělat něco pro to, 

aby bylo zase cosika lépe. Politickou stránku věci teď asi 

moc neovlivníme, avšak s tou ekonomickou  již částečně 

udělat něco můžeme.. Zákonodárce nám dal nástroj- 

ODBORY, a byť legislativec s těmi jejich pravomocemi 

šetřil jako s šafránem, stále je to ta hlavní cesta. Kolektivní 

vyjednávání se pomalu ale jistě blíží, a je tak nejvyšší čas 

se po ní vydat.. Pěkně společně!!!
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

NĚCO KONČÍ, JINÉ ZAČÍNÁ.. 

DOUBEK JAN, ČLEN VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

zanedbatelná částka, ale za to že si zvolím toho 

správného prodejce, lepší než drátem do oka, na zemi ty 

prachy opravdu ležet nenajdete! Pro využití těchto slev je 

potřeba mít s sebou k dealerovi nejen ID kartu 

zaměstnance, ale i naší odborovou kartičku se jménem!!!

JAN UHEREK, MÍSTOPŘEDSEDA A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BOZP ZO OS 

KOVO HYUNDAI CZECH

MIMOŘÁDNÝ BONUS

 Někteří si naivně myslí, že stačilo přijít za vedením, 

bouchnout do stolu, a bonus byl na světě, a že to je 

defacto celá ta "odborařina".. :-( Tak jednoduché to však 

vůbec nebylo, ba naopak! Cesta k němu totiž byla dlouhá, 

trnitá, a zabrala X desítek hodin práce věnované čistě 

tomuto tématu.. A to samozřejmě i v náležité kooperaci s 

našimi kolegy z KIE od Žiliny. Ze začátku nám dokonce 

někteří naši zaměstnanci nadávali, proč informaci o 

vyplaceném bonusu v Koreji vůbec zveřejňujeme, že prý 

jsou lidé už tak dost nahněvaní, a ani vteřinu se nad tímto 

našim krokem třeba nepokusili zamyslet. Teď nám zase 

někteří nadávají, že to je směšné ta částka, a vůbec si 

neuvědomují, že taky nemuselo být vůbec nic. No naštěstí 

je mezi námi i dost takových, co umí číst tzv. mezi řádky, 

chápou proč jisté kroky děláme / neděláme, a plně nám v 

tomto důvěřují, protože za ta léta jsme se onu pomyslnou 

šachovou partii již naučili docela obstojně hrát.. Té 

poslední skupině samozřejmě patří velký dík za důvěru a 

podporu! Teď si zkusme porovnat pár čísel.. Nicméně 

předtím si však ještě musíme sjednotit měnu, kdy 

budeme používat EURO, a to při kurzu 1 = 25 CZK ( takový 

zlatý střed posledních měsíců ).

Duben je znamení pro zvyšování mezd, zrychlování linek a 

také definitivního konce TM2 na převodovkárně. KONČÍ 

éra krásných, olejem nasáklých "kastlí", které nahradí 

nevzhledné, elektrolytem zalité baterie :). Časem se 

možná potkáme na montáži, ale teď jsme to my, kdo lepí 

nedostatek čipů na trhu. A i s půlkou haly, děláme zázraky 

:). Polož si tedy otázku. Proč ještě nejsem členem odborů, 

i když v omezeném počtu za nás bojují? Právě teď ZAČÍNÁ 

mít smysl stát se naším členem.

NA ZEMI TO NELEŽÍ 

Auta značky Hyundai buď milujete nebo nenávidíte, to je 

prostě fakt. Když se však podíváme po parkovišti před 

vrátnicí, uvidíme rostoucí počty majitelů aut vyrobených v 

naší továrně. Tato okolnost nás donutila k tomuto dalšímu 

benefitu, a tím je sleva v autorizovaném servisu Hyundai 

LXM motors Nový Jičín / Frýdek-Místek. Od 1.řijna 

letošního roku LXM plánuje navíc otevřít ještě jednu 

pobočku, a to přímo v Ostravě. Kromě slevy 10 % na 

servis, náhradní díly a příslušenství k autu je zde ještě 

jedna nezanedbatelná sleva, a to rovnou ve výši 100 % na 

přepis vašeho nového vozu při koupi. Odpuštění přepisu 

za 800,- Kč při pohledu na cenu vozidla se jeví jako 



PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

JAN UHEREK, MÍSTOPŘEDSEDA A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BOZP ZO OS 

KOVO HYUNDAI CZECH

V Koreji obdržel každý zaměstnanec mimořádný bonus ve 

výši nějakých 3.000 EURO. To číslo není až toliko důležité, 

protože tam je to úplně jiný svět, jiné životní náklady, 

úroveň apod.. Mnohem důležitější je pro nás potvrzená 

informace od korejských odborářů, že bonus činil 130% 

tamní základní dělnické mzdy! V sesterském závodě KIA v 

Žilině pak tento bonus činil 500 EURO, no a u nás dokonce 

ještě méně, a to celých 400 EURO.. Líná huba, holé 

neštěstí, a tak jsme se na posledním pravidelku zástupců 

Společnosti zeptali, jaký je k takovým rozdílům důvod.  

Protože čistě hypoteticky, při zachování totožného 

poměru ve vztahu k základní mzdě jako v Koreji, by 

odpovídající bonus pro Op3 u nás měl činit cca 1.720 

EURO. Odpověď zaměstnavatele již pár dní znáte, věřím 

že mnohé "potěšila", a teď co s tím.. Jak jsem již v úvodu 

zmínil, legislativa nám toho opravdu moc neumožňuje, 

takže tentokráte budeme hrát na jistotu. Všechny, a nejen  

tyhle "renoncy" řádně propočteme, sečteme, a při 

kolektivním vyjednávání vystavíme účet. A pak to bude 

nejen o konstruktivním přístupu zástupců Společnosti, ale 

hlavně o vaší podpoře a odvaze!!! Aneb dojednáno bude 

přesně tolik, za kolik budete ochotni bojovat..! Proces 

kolektivního vyjednávání nám totiž, a to dle Zákoníku 

práce, dává mnohem větší možnosti než máme nyní.. :-)
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

MODAPTS

Vážení kolegovia. Dňa 21.3. sa uskutočnilo  druhé online 

školenie za účasti medzinárodných špecialistov v oblasti 

pracovných postupov, ich merania a analýzy. Konkrétne 

systém MODAPTS, ktorý používajú aj Hyundai a KIA. Nie 

je náhoda, že práve počas tohto obdobia sa my a aj vy 

zaujímate o tieto pracovné postupy a tiež o to, ako sú 

vytvorené, alebo niektorých z vás bude v budúcnosti táto 

téma zaujímať. Je to alchýmia, o ktorej sme vedeli len 

veľmi málo. Z tohto dôvodu nám každé takéto školenie 

umožňuje lepšie sa orientovať v tejto problematike a 

lepšie tak reagovať a pochopiť, čo dané pracovné 

postupy, známe aj ako (APS), obsahujú a či sú v poriadku s 

nastavenou rýchlosťou liniek.

Po celý měsíc březen jste mohli, a to výhradně skrze naši 

mobilní appku, soutěžit o volňásky na tuto zářijovou akci.. 

A správnými odpověďmi tedy byly:  1.- hospodář, 2.- 

PEPIAPP s.r.o., 3.- Lindr PYGMY 20, 4.- nově na dva dny, 5.- 

agenturní zaměstnance, zaměstnance v insolvenci, 

vedoucí pracovníky v TT a zaměstnance v MT. Dvojici 

volňásků tak získávají: Škaroupka Pavel ASSEMBLY, tajný 

člen číslo 99890, Studenský Radek ASSEMBLY, Rotík 

Daniel PAINT QC, Cazacu Francisk Gabriel PAINT, Valový 

Lukáš ASSEMBLY, Lariš Lukáš ASSEMBLY, Kudla Filip 

ASSEMBLY, Chroboková Denisa PAINT QC, Kraskowski 

Martin ASSEMBLY. Výhercům samozřejmě gratulujeme! :-

) Lístky jsou připraveny k vyzvednutí v odborové kanceláři 

na Pentagonu, takže až budete mít čas, cestu kolem a 

chuť, tak se pro ně zastavte. Prostor na to máte několik 

měsíců.. :-)

PŘÍSPĚVEK ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Děláte něco pro své zdraví? Tak to je super!! Můžete se 

poplácat po zádech, ne každý se k nějaké aktivitě dnes 

dokope, sám s tím mívám velké problémy. My vám za to 

ukážeme, jak si bazén a fitcentra můžete krapec slevnit. 

Ptáte se jak?? Všichni jsme u nějaké zdravotní pojišťovny- 

pro info, v České republice jich působí celkem sedm, a 

každá z nich přispívá jednou ročně na sportovní aktivity. 

Kolik daná pojišťovna přispívá a za jakých podmínek, 

naleznete v tabulce níže. Pro účastníky MultiSportu, kteří 

chtějí potvrzení o platbě za tento benefit, nechť zašlou 

žádost na e-mail: b.dostoupilova@multisport.cz .Pozor, 

potvrzení se vystavuje až po třech platbách za kartu 

MultiSportu!

BERNACKÝ STANISLAV, ZÁSTUPCE PRO OBLAST BOZP ZO OS KOVO 

HYUNDAI CZECH

KLAPKA, KAMERA A JEDEM

Jak jednou přednesl můj dobrý kamarád z výboru během 

svého proslovu na školení“ my Češi jsme univerzální lidé 

úplně na vše“. Umíme od každého trochu, a máme 

falešný pocit, že nám jde vše, což je ovšem velký omyl!! 

Pravý profesionál se věnuje pouze jednomu oboru a to 

proto, aby jeho práce byla co nejkvalitnější!! Proto chci 

tímto článkem oslovit někoho zdatného právě z vás, který 

je obratný nejen v točení videa ale i jeho střihu! Jde 

převážně o točení odborových akcí a možná pár vedlejších 

videí. Pokud nám fandíš v odborové práci, a chceš být 

nápomocen, budeme moc rádi. Neboj nebude to 

zadarmo, nějaká ta zlatka určitě cinkne. :) Máš tento 

ceněný um? Napiš mi na e-mail januherek@seznam.cz a 

domluvíme se na podrobnostech…

JAN UHEREK, MÍSTOPŘEDSEDA A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BOZP ZO OS 

KOVO HYUNDAI CZECH

FCB100 FEST


