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SLOVO ÚVODEM

Numero 66, pro někoho magické či mýtické, pro nás však 

jen další v pořadí.. Připravili jsme pro vás nové číslo 

našeho plátku, ve kterém si zesumírujeme aktuální 

informace, jenž hýbou tím našim nablýskaným 

"ústavem". :-) Tou hlavní je asi to, že po delší odmlce 

bylo opět zahájeno kolektivní vyjednávání! Takže ta 

symbolika s číslem 66 tam přeci jen nějaká bude. :-D
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ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK

AKTUÁLNĚ O KS

Návrh jsme předali ani ne týden po školení důvěrníků, 

jenž jsme opět po roce pořádali, a sice ve středu 

17.10.2018 na pravidelném jednání se zaměstnavatelem. 

Tentokráte jsme se zaměřili na pouhé tři body, jenž 

bychom rádi prosadili. Těmi jsou: růst základních mezd, 

navýšení počtu dní dovolené za loajalitu k firmě, a úprava 

podmínek pro výpočet výrobního bonusu. Zaměstnavatel 

nám na náš návrh odpověděl ve středu 24.10.2018 s tím, 

že I. kolo vyjednávání navhuje na úterý 30.10.2018, a 

samozřejmě s námi navrhovanými změnami ( naprosto 

"nečekaně" ) nesouhlasí.. První kolo již máme za sebou, a 

my již nyní víme, že oproti létům minulým se 

zaměstnavatel v protinávrhu docela pochlapil- asi nechce 

zaměstnance "zdravě naštvat" ku prospěchu našemu. :-) 

Po každém kole umístíme na náš web / FB / aplikaci, 

stručnou tabulku s aktuálním vývojem, viz níže:

Stejně jako v letech minulých, tak i nyní žádáme o vaši 

podporu a důvěru!!! Sice to bude znít jako odrbané klišé, 

ale SPOLU JSME DALEKO SILNĚJŠÍ!!! Potřebujeme po vás 

"jen" tyto dvě věci: 1./ vstupte do našich řad a dejte 

nám tak větší mandát a vyjednávací sílu, 2./ 

nepodepisujte žádné dodatky před řádným podpisem 

kolektivní smlouvy!!! NEPODEPISUJTE ŽÁDNÉ DODATKY 

PŘED ŘÁDNÝM PODPISEM KOLEKTIVNÍ SMLOUVY !!! 

nepodepisujte žádné dodatky před řádným podpisem 

kolektivní smlouvy!!! Protože jakékoliv podepisování 

mzdových dodatků nabízených Společností, a to před 

řádným uzavřením a podpisem kolektivní smlouvy, je 

vražením kudly do zad všem těm, jenž se vám snaží 

vyjednat lepší pracovní a

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ZAHÁJENO!!!
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A to nezvykle brzo, nicméně ke všemu máme své důvody, 

byť II. mzdová část KS platí až do 31.03.2019.. Říkává se, 

že kdo je připraven, ten není překvapen- a ani my 

tentokráte neponechali nic náhodě! Hlavním důvodem, 

proč jsme tak brzy předali návrh nového znění kolektivní 

smlouvy je ten, že očekáváme jednání dlouhá a složitá. 

Když se člověk totiž jenom podívá na zákon a ty 

všemožné lhůty, vezme v potaz tu nejhorší možnou 

variantu vývoje, může se vyjednávání klidně natáhnout i 

na půl roku. No a my bychom samozřejmě byli moc rádi, 

kdyby se opravdu mzdy navýšili nejpozději k datu 

01.04.2019!! Třeba nás ale vedení Společnosti svým 

přístupem překvapí, a na komprosmisu a konečném 

novém znění kolektivní smlouvy, se dohodneme v 

termínu daleko dřívějším. :-) Koho zajímá, jak takové 

vyjednávání vlastně probíhá, může kouknout na náš web 

/ aplikaci, kde jsme umístili odkaz na jednu univerzální, a 

mimochodem i moc pěkně vytvořenou prezentaci. Do 

zaheslované sekce "Soubory ke stažení" pak budeme 

umisťovat zápisy z jednotlivých kol a případné další 

materiály, takže budete mít neustále aktuální informace 

přímo po ruce.. Pokud náhodou ještě nemáte heslo pro 

přístup a jste našimi členy, neváhejte nám o něj napsat 

email či zprávu na FB...
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BROŽURAmzdové podmínky!!! Záměrně jsem tu vůbec 

nejdůležitější větu napsal 3x, aby to pochopil i ten 

nějvětší moula pracující v našem závodě, a poté se zase 

jen trapně nevymlouval, že nevěděl jak se zachovat..! A 

jestli to ani nyní nechápe, tak ať si dá laskavě facku a 

studený obklad, protože už vážně netuším, jak jinak to do 

jeho hlavy dostat.. S VÁMI V TOM NEJSME SAMI- S 

NÁMI V TOM NEJSTE SAMI !!!
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QR KÓD NAŠÍ APPKY PRO OP. SYSTÉM ANDROID

Letos poslední námi pořádaná akce, a že jich bylo.. :-) Tahle má však premiéru, takže pevně věříme, že se bude rovněž 

těšit vaší oblibě! Info o programu viz obrázek níže.. Rezervační formulář vyvěsíme na našich webových stránkách / 

aplikaci ve středu 07.11.2018 od 12:30hod! Opět platí, kdo dřív příjde, ten jede.. Pokud do 29.11.2018 nebude zaplněna 

kapacita zájezdu, nabídnou se po tomto datu zbývající místa i rodinným příslušníkům či přátelům od přihlášených. 

Registrace bude možná POUZE skrze zmíněný formulář tak, aby bylo jasně zadokumentováno, kdo se kdy přihlásil a 

nedocházelo tak ke zbytečné polemice.. :-) Spoluúčast případných zájemců byla stanovena na výši 200Kč, což je 20% z 

celkové ceny zájezdu ( CENA NEZAHRNUJE VSTUPNÉ DO LÁZNÍ VE VÝŠI 17,5 EURO, jejíž návštěva je dobrovolná, a 

pojištění ) . Odjezdovými místy bude Ostrava a Frýdek- Místek, časy a přesná místa během dalších týdnů ještě 

upřesníme. Tento zájezd pořádáme ve spolupráci se Sportovním klubem, takže se jede na opravdové rakouské čerty a 

né jejich napodobeniny pobíhajicími českými obcemi. :-)

Soudruzi, dyť to mate v tych brožurach- zní jedna z 

populárních hlášek naší kinematografie.. Tož tak jsme 

taky jednu taku zrobili, aby i ten nejkolosalnějši mamlas 

věděl, proč ma konečně vstúpit! :-) Ale né do nějakej 

rudej partaje, ale do našich odborovych řad. Kopec 

nejduležitějšich informaci sme vcucli do formata A4, 

zacalovali riadnu kešeňu a nechali vytisknut v profi 

tiskárni. Tam to zrazu aj zeskladali, takže z teho vylezla 

taka fajna brožurka, či letačisko chcete-li. Mame teho 

celu krabicu, takže to semtam kajsik šupnem, možno aj 

za stěrač vašeho fofrvuzku, no a jak pochybi tak přece 

nevadi, objedname zase! A běda temu, kdo to ani z teho 

nepochopi, bo to už je pak rovnu na gulomet... :-D

ADVENTNÍ ZÁJEZD DO RAKOUSKA

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS 

KOVO HYUNDAI CZECH

Kdo jí ještě nemá nainstalovánu, 

tak šup šup, není nač čekat, ať vám 

nic důležitého neuteče! Jo, a appka 

je dostupná i pro IOS.. :-)
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