ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK

SLOVO ÚVODEM
Člověk by řekl, že po podpisu kolektivní smlouvy těch
nervů ubude, nicméně opak je pravdou. Ani ve snu mě
nenapadlo, jaký humbuk se letos bude "ochomejtat"
okolo určení hromadného čerpání dovolené, tzv.
celozávodky..! :-( Agónie je za námi, a pokud platí to co je
na papíře, tak již nyní víme, že minimálně příští rok si
podobnou letargií nebudeme muset procházet znovu.
Nicméně vše zlé k něčemu dobré, aneb co nás nezabijeto nás posílí! Říkává moje maminka.. :-)
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

PRACOVNÍ KALENDÁŘ 2019
Už jsem to psal koncem minulého týdne na web /
facebook / aplikaci, což je mimochodem naše nejrychlejší
možnost jak informovat zaměstnance, nicméně pro ty co
z nějakého důvodu nemají přístup na internet ( což v
dnešní době moc dobře nechápu ), píši ještě jednou i zde
do tištěné podoby.. Celozávodní dovolená je určena, a
budeme ji čerpat ve dnech 19.-30.08.2019 !!! Později než
je obvyklé proto, protože firma potřebuje.. Po nás to
chtěli jen odkývat a byl by šmitec, avšak to se nestalo.
Chtěli jsme zaměstnancům dát možnost se k tomuto
vyjádřit, případně z toho pro ně alespoň něco
"vydolovat". Velké množství z vás si totiž občas
povzdechne, že se firma ke svým zaměstnancům chová
pouze jako k nějakému číslu.. I proto jsme skrze naši
mobilní aplikaci vytvořili anketu, zda-li souhlasíte s
posunem celozávodky či nikoliv, a to i se všemi důsledky,
které z toho mohou vyplynout, a byly mimochodem
uvedeny v zápise ze speciálního jednání. Darmo můžete
lidem do hlavy tlouct ať pořádně čtou, ať se zajímají,
ptají, poslouchají.. :-( A tak si to někteří hlasující vyložili
tak, že se hlasuje o tom, zda-li chcete celozávodku na
přelomu července / srpna jak je u nás obvyklé, nebo
poslední dva týdny v srpnu.. TAK TO ALE NEBYLO, NA TO
JSME SE V ANKETĚ NEPTALI!!! A aby to nebylo už tak
zamotané dosti, tak někteří se vyjádřili k určení
celozávodky zamítavě, avšak uvedli podmínky za jakých
by svůj postoj přehodnotili. Anketa byla vystavena tři dny
a zúčastnilo se jí ani né 600 zaměstnanců. 55% se jich
vyjádřilo pro nepřijetí návrhu celozávodky, 45% protirozdíl pár
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desítek hlasů.. Tak, a teď jsme byli doslova tam, kde i pan
císařpán chodil sám.. :-( Z ankety v prvé řadě vyplynulo,
že většina zaměstnanců chce být stále jen to číslo, a dění
v podniku má tak úplně někde- pro nás špatně, pro firmu
ideální stav.. A takové trapné výmluvy, že o tom někdo
nevěděl a podobně, to už ani neberu ve zřetel, protože
když kupříkladu řeknete jakoukoliv kachnu na
převodovkárně, tak do dvou hodin o ní ví celý areál
HMMC včetně uklízeček! Rovněž z ankety vyplynulo, že
někteří vlastně ani nevěděli o čem hlasují, anebo při
splnění jistých podmínek jsou ochotni svůj hlas změnit.
Tohle všechno bylo na stole a teď babo raď.. Situace,
kterou bytelně nesnáším, protože ať se rozhodnete tak či
onak, vždycky rozezlíte cca polovinu svých kolegů. Dobré
řešení neexistovalo, jen to špatné a špatnější. V takovéto
situaci můžete udělat jediné, a to sepsat si všechna pro a
proti, a v neposlední řadě i zvážit veškeré důsledky. Ego i
emoce musí jít stranou, bylo potřeba se řídit rozumem, a
tady jsem rád za to, že i ve výboru jsme v tomto byli za
jedno.. Takže té naštvané půlce se omlouvám, ale
opravdu to nešlo jinak, byť i já se řadím mezi ty "idioty",
jenž si zakoupili letenky na dovolenou s předstihem na
obvyklý termín celozávodky.. :-( Ale ať se na to nedíváme
jen z jednoho úhlu pohledu, celá ta agónie přinesla i
nějaká ta pozitiva. V prvé řadě jsme ukázali to, že jim
všechno jen tak bez "boje" tupě neodkýveme.. V druhé
řadě jsme naší mobilní appku dostali mezi dalších 430
zaměstnanců, což se docení až v budoucnu. Taky máme
jistotu volna mezi Vánoci a rovněž víme, že příštím rokem
si něčím podobným již procházet nebudeme. A to hlavní
pozitivum je asi to, že se konečně začnou hýbat námi
dlouhodobě navrhovaná opatření ( pro snížení tepelné
zátěže ) při práci v letních měsících! Takže není vše jen
černé či bílé..

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

NEMOC Z POVOLÁNÍ
Možná takové okrajové téma, ovšem pouze do té doby,
dokuď si vás nepozvou na kobereček a nezačne se vám
doslova před očima hroutit zavedený stereotip.. Zkusme
si na konkrétním případě popsat, jak to u nás vlastně
chodí, a jak se máme v obdobné situaci správně
zachovat.. Jedna naše dlouholetá zaměstnankyně ( ve
firmě přes 10 let ) a rovněž věrná členka ( v naší ZO
evidována přes 8 let ), věk blížící se padesátce, jednoho
krásného dne tzv. neprošla na ruce. Říkáte si, že když jste
tu již tak dlouho ( téměř nemarodíte, hodnocení v
pohodě, kázeňské prohřešky veškeré žádné, přesčasy
odbouchané, s nadřízenými vycházíte v klidu ), tak že se k
vám budou v této nepoznané a nelehké situaci i
odpovídajícím způsobem chovat.. Daná paní pár týdnů
čekala, dělala pomocné práce na lince, protože již
nemohla pracovat v kategorii III., až si jí těsně před
koncem jedné ranní směny ( tuším že to byl dokonce
pátek ) zavolali do officu. Dle zavedených firemních
standardů tam nikdy proti vám nesedí pouze jedna šedá
bunda, ale minimálně tři, ne-li více- opravdu komfortní
situace pro "řadového operátora". :-( No a pak to začne.
Na úvod X naučených chlácholivých řečiček o tom, jak si
vás váží a bla bla bla, jak to s vámi myslí strašně moc
dobře bla bla bla, že bohužel v kategorii II. není nikde
volné místo a všechna ta omáčka okolo.. Po této
ceremonii se před vámi najednou zjeví papír- výpověď
dohodou s odstupným "3+1". Stačí podepsat, vrátit
monterky, vždyť je to super nabídka! Ano, a za určitých
okolností opravdu je, ale.. Paní se rozklepe, ztuhne ji krev
v žilách, štípe se zda-li to není jen špatný sen a on není..
Přesto všechno se neunáhlila, nic nepodepsala a ihned
kontaktovala odbory s prosbou o radu, pomoc a
vysvětlení- co se to vlastně děje, a jak má dále správně
postupovat? Obratem jsme se domluvili na osobní
schůzce v odborové kanceláři, vše si v klidu prošli, a
vzhledem k vysokým naměřeným hodnotám na rukou (
byl již k dispozici posudek z měření OCHP v Karviné ),
jsem této naší člence doporučil, žádnou takovou dohodu
nepodepisovat! Uběhl nějaký měsíc a na její pracoviště
dorazili pracovníci z Krajské hygienické stanice, jenž měli
za úkol ověřit, zda-li na daných pozicích vůbec mohla tato
případná nemoc z povolání vzniknout. Zde se dostáváme
k asi nejdůležitejší fázi celé této procedůry! Tohoto
šetření se osobně účastněte a ideálně si sebou vezměte
i nějakého odborového zástupce! Protože jestli si
nepohlídáte to, co bude zapsáno do protokolu, může se
klidně stát, že hygienou bude vydáno rozhodnutí, že na
daném pracovišti nejsou podmínky pro vznik choroby z
povolání. A to pak na nějakou rentu můžete rovnou
jistojistě zapomenout! V tomto konkrétním případě se
však nic nepodcenilo, a u samotného šetření byla
přítomna jak naše členka, tak i odborový zástupcekonkrétně pečlivě instruovaný místopředseda. Dlužno

také připomenout fakt, že po celou dobu těch měsíců
nejistot, nám byla k ruce a nápomocna, naše právníčka z
Regionálního pracoviště OS KOVO v Ostravě. No a jak že
to všechno tedy nakonec dopadlo? Minulý týden se mi
tato naše členka ozvala s tím, že jí byla "přiklepnuta"
choroba z povolání!!! Nestává se to sice moc často, ale
pro tentokráte o sobě dala vědět i ( stále hůře se
prokazující ) spravedlnost. To jsou přesně ty momenty,
při kterých si říkáte, že ta odborařina má přece jenom
nějaký hlubší smysl, a stojí za to se jí upřímně věnovat!
Tohle byl tedy jeden konkrétní pozitivní příklad- s tím
dalším ( co aktuálně řešíme ) však již míříme k soudu- ale
o tom zase jindy.. Každopádně, tak jako tak je potřeba
pamatovat na to, že každý případ je individuální, co není
výhodné pro jednoho, může být plus pro druhého a
naopak! Avšak vždy platí, NIKDY NIC HNED
NEPODEPISOVAT!!!
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

SOBOTNÍ VÝPLAZ NA PRAŠIVOU
Po dvou letech opět stejný kopeček, a asi u něj
zůstaneme už i do budoucna.. :-) Účast byla tradiční,
takže sobotní mrazivý a polojasný den využilo k
procházce na cca 30-40 našich členů a jejich rodinných
příslušníků či známých. Bylo fajn některé naše členy opět
vidět, a prohodit s nimi i pár slov mimo šedé stěny našich
hal! Snad jste si to také užili, a třeba se v "civilu" uvidíme
zase v květnu, tentokráte na zájezdu do Energylandia
parku v Polsku.. A tam už opravdu raději bez "placoňky" a
podobných "ionťáků".. :-)
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KARENČNÍ DOBA PADLA
Nechce se mi věřit, že by tuto informaci ještě někdo
nepostřehl, ale události posledních dní mě nutí tuto
docela závažnou změnu zvěčnit i v našem nepravidelníku.
Takže pro ty méně zainteresované- karenční doba padla!
Zrušení karenční doby zajistí zaměstnancům od 1.
července 2019 proplácení prvních tří dnů dočasné
pracovní neschopnosti náhradou mzdy, platu nebo
odměny z dohody ve výši 60 % jejich redukovaného
průměrného výdělku.. Osobně jsem zvědav, jak se tento
návrat "ke starým pořádkům" projeví v docházce našich
zaměstnanců. A zda-li se potvrdí černé vize
zaměstnavatelů v ČR, či to bude tak, jak tvrdí ČMKOS
agitující za přijetí této změny..
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

