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SLOVO ÚVODEM

ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Samotné přípravy pro nás začaly již loňský podzim, kdy 

jsme poprvé zaměstnavatele vyzvali k tomu, aby v 

systému odměňování zohlednil rostoucí inflaci i reálnou 

produkci. Při posledním vyjednávání se totiž počítalo s 

průměrnou meziroční inflací ve výši 2,3% a roční výrobou 

270.000 vozů pro rok 2022! Vedení Společnosti nás však 

lidově řečeno poslalo někam, a to opakovaně i po Novém 

roce, kdy vše je alespoň zvěčněno v zápisech z 

pravidelných jednání, což se bude v určitých fázích tohoto 

vyjednávání dozajista hodit.. Prý vše bude předmětem až 

letošního kolektivního vyjednávání, říkali.. :-( Poté jsme na 

jaře uveřejnili informaci o mimořádném bonusu nad 

rámec KS v Koreji, a po určitém tlaku a následné zdravé 

naštvanosti zaměstnanců, se náš zaměstnavatel přeci jen 

rozhodl vyplatit mimořádný bonus alespoň ve výši 10.000 

Kč se slovy: "velice si vážíme vaší práce apod.".. Asi již 

netřeba připomínat, že nejen v Koreji, ale dokonce i vedle 

na Slovensku byl předmětný bonus vyšší. Letní období se 

pak neslo ve znamení různých schůzek a ladění 

vyjednávací taktiky s kolegy odboráři z našich nejbližších 

subdodavatelských firem jako je Mobis, Glovis, Transys ( 

bývalý Dymos ), Sungwoo, ale i ze sesterského závodu KIA 

Žilina.. Samá čísla, tabulky, porovnávání, ekonomické 

analýzy, prognózy, až z toho jde člověku hlava kolem. 

Poslední týdny před podaním návrhu úpravy mzdového 

dodatku kolektivní smlouvy pak probíhala jeho samotná 

realizace s tím, že vše jsme ještě řádně probrali a 

prodiskutovali i na výročním školení našich důvěrníků. 

Kostky jsou tedy nyní vrženy, a to, kam bude celé ono 

vyjednávání směřovat, bude záležet jen a jen na vaší 

důvěře, aktivitě a podpoře!
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

Dnes v pravé poledne jsme zaměstnavateli předali návrh 

na úpravu mzdového dodatku naši kolektivní smlouvy, a 

tímto tedy bylo formálně zahájeno kolektivní vyjednávání! 

Nicméně letos je to jiné hlavně v tom, že totožné 

požadavky na úpravu mezd, v ten samý čas, tentokráte 

vznesli i kolegové z Mobisu, Glovisu či Transysu ( bývalý 

Dymos ).. Přípravy na něj byly dlouhé, náročné, spolkly i 

kopu volného času, ale výsledkem je návrh, který má být 

vzhledem k aktuální hospodářské situaci nejen 

odpovídající, ale i maximálně čitelný. A jaký, že tedy je?

* nárůst základních mezd o 16% a to od 01.04.2023

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

* vyplacení jednorázového kompenzačního bonusu ve 

výši 45.000 Kč jako podpora zaměstnancům při 

bezprostředně rostoucích životních nákladech, se 

splatností v dubnu 2023

Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůře, praví 

jedno přísloví.. Nicméně nám teď začíná složité období, 

kdy se pokusíme udělat vše pro to, aby bylo přeci jen zase 

krapec lépe! :-) Cestičku se pokusíme prošlapat tak, aby 

byla maximálně průchodná, a pak to již bude zase na 

každém z vás, jestli se po ní vydáte.. A o čem, že to 

mluvím? Přeci o kolektivním vyjednávání!!!  
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

CO PŘEDCHÁZELO ZAČÁTKU KOL. VYJEDNÁVÁNÍ

* doba platnosti tohoto mzdového dodatku na 1 rok

To co je uvedeno na obrázku výše, platí do posledního 

puntíku! Kdo totiž někdy mariáš hrál ví, že se hraje o třech 

lidech, takže ta paralela se přímo nabízí! :-) My jako 

odbory nějaké ty trumfy máme, nějaké samozřejmě drží i 

náš zaměstnavatel, no a pak je tu ta třetí strana, která drží 

ony pomyslné bodované karty.. Tou třetí stranou jste VY 

ZAMĚSTNANCI!!! A teď už jenom záleží na tom, komu ony 

karty namažete.. Ve finále totiž vyhrává ta ze stran, která 

uhraje co nejvíce bodovaných karet! A jaké ponaučení z 

toho tedy vyplývá? Že mít jenom samotné trumfy 

nestačí!!!



* úprava přerozdělení 14.-tého platu

* zachování platby 10.400 Kč za každý rok platnosti KS

* platnost mzdové části na 3 roky

( pro přepočty byl použit dlouhodobý průměrný kurz 1 

EURO = 26 CZK )

* platnost mzdové části na 1 rok

PŘÍPLATEK ZA ODBORNOST

Co s námi třeba doposavad nebylo ani projednáno, je 

zavedení příplatku za tzv. odbornost, kdy za práci na 

vybraných pracovních pozicích, bude dotyčným příslušet 

měsíční příplatek ve výši 1.300 Kč, respektive 3.000 Kč.. 

Máme za to, že tímto jednostranným krokem vedení 

Společnosti otevřelo pomyslnou pandořinou skříňku, 

která ve finále udělá ještě více škody jak užitku!
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

MULTISPORT KARTA

U kolegů ze sesterského závodu se rovněž blíží konec 

platnosti mzdové části kolektivky, a tak i tam zúčastněné 

strany čeká nelehké vyjednávání. Umocněno ještě tím, že 

onu část KS měli zafixovánu ne na dva roky jako my, ale 

rovnou na tři! Čtvrtého října byl tamními odbory 

předložen návrh, a jeho hlavní body zněly takto:

* nárůst tarifních mezd o 3.900 Kč od 01.04.2023

* jednorázový kompenzační bonus ve výši 33.800 Kč

VYJEDNÁVÁNÍ V KII NA SLOVENSKU

První protinávrh Společnosti na sebe nenechal dlouho 

čekat, a byl tento:

* nárůst tarifních mezd o 3.120 Kč + 2.080 Kč + 2.080 Kč

* jednorázový kompenzační bonus ve výši 31.200 Kč

* jiný princip přerozdělení 14.-tého platu

* zrušení platby 10.400 Kč za každý rok platnosti KS

V době, kdy píšeme tyto řádky, tam již vyjednávání určitě 

zase o něco pokročila, takže kdo chcete být v obraze, 

doporučujeme si na Facebooku přidat do sledování 

stránku ZO OZ KIA.. Ono ten trend kolektivek na vícero let 

je na Slovensku vůbec nějaký zajímavý, protože kupříkladu 

v závodě Jaguar Land Rover v Nitře, uzavřeli před pár 

měsíci mzdovou část dokonce na 6 let!!! 
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

Gesta podpory mohou být různá, ale určitě se na vás 

nebudeme zlobit, pokud během kolektivního vyjednávání 

budete viditelně nosit silikonové náramky, které jsme 

speciálně pro tento účel nechali vyrobit. :-) Nafasovat si je 

lze v odborové kanceláři na Pentagonu, případně pro ně 

můžete poslat některého z našich důverníků..

SLOVÍČKAŘENÍ

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

Po projednání s odbory / po dohodě s odbory. Na první 

pohled zní obě tyto varianty naprosto stejně, nicméně 

faktický význam je diametrálně odlišný! A proto nejen při 

přípravě kolektivní smlouvy záleží doslova na každém 

slovíčku.. Zatím co v prvním případě to reálně funguje tak, 

že zaměstnavatel nám něco předloží ( častokrát až zpětně 

), my se k tomu nějak vyjádříme, a oni si to ve finále 

stejně udělají po svém, tak v tom druhém případě to je 

úplně o něčem jiném!!! Tam je potřeba náš souhlas, a 

přes to prostě nejede vlak, a i proto náš návrh kolektivky 

nyní obsahuje i formulace, že ty nejdůležitější směrnice 

lze měnit až po dohodě s odbory..

BACUL JAN, HOSPODÁŘ VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU

Jede se ve dnech 29.-30.10. a stále zbývá cca 9 volných 

míst.. Podrobnosti na webu / appce.

Chtěli bychom vás tímto informovat, že z důvodu udržení 

kvality a rozšiřování služeb dochází od 01.01.2023 ke 

změně ceny karet MultiSport. Obecně zdražuje téměř vše, 

a do svých cen to nyní promítá i poskytovatel této služby ( 

my jako odbory nemáme na tuto cenotvorbu žáden vliv ). 

Od ledna 2023 tedy karta bude nově stát 770 Kč ( 

původně 690 Kč ), dětská do 15-ti let 500 Kč ( původně 

400Kč ), a doprovodná pro dospělou osobu pak 1.200Kč ( 

původně 950 Kč ) za měsíc. Do konce tohoto roku tedy za 

staré ceny, od ledna již za nové, a proto si to dobře 

propočítejte, zda-li se vám i přes avizované zdražení ona 

karta vyplatí..
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

BUĎTE VIDĚT


